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 جعل در تاریخ نویسی افغانستان آغازالفنستن و 

سیاستی از جانتک کمینتی هنتد شتر ی   مدار و متور  معتروا انگلیستی،  تر  یتو متموریتتم الفنستتن سیاستت180۹در سال  

کته بته ستبک   ایای بته اماتا رستانید. معاهتدهی سته فقترهالملو پادشتاه ابتدالی کابتل یتو معاهتدشتااعبه پشاور آمتد، و بتا  

 از سلطنت توسط برادرش شاه محمود والی هرات، بال اجرا ماند. معزول شدن شاه شااع

ی رو متصترفهالفنستتن در برششتت بته هنتد، کتتاب معتروا ختودسشزارش ستلطنت کابتل. را نوشتت. او در ایتن کتتاب نتام  لتم

ام یتو ستلطنت، افغانستتان نامیتدا ایتن نتام پتیا از ایتن نته نت -شتدکه شامل پشتاور، کابتل،  نتدهار، و هترات می-ها را  درانی

 رو  رار داشت.بلکه نام یو سرزمین بود که در خارج از این  لم

شتتراری و ایتتن نام 1. یتتر ضتتروری و تحریتتو کننتتدهسبتته  تتول پروفیستتور ستتید ستتعدالدین هاشتتمی: ، ی الاجتتراآن معاهتتده

بترای تتستیآ آن برداشتت. هتای مملتی را  پادرهوا، اساس و مبنای تشتکیل کشتوری شتد، کته دوستت محمتدخان نگستتین شام

کتته  -دریتتا انگلتتیآ،  نتتدهار، کنتتر، بامیتتان، و ستتراناام هتترات رای بیمحمتتدخان در بازششتتت از هندوستتتان، بتتا  مایتته دوستتت

برداری از ادمتای پشتاور، اجتازه یافتت بلتخ را نیتز هر کتدام وا تدهای مستتقل سیاستی بودنتد، متصترا ششتتا و در اتزای دستت

بتته ایتتن  لقتته  خانجتتات و نورستتتان، بعتتدا  بدستتت مبتتدالر من، هزارهخاندخشتتان در مهتتد شتتیرملیمتصتترا شتتردد. میمنتته و ب

 متصل ششتند. 

خان، امیتر فتراری شتد و کشتور بته تصترا انگلتیآ در آمتدا شاه که با بترهم ختوردن مناستبات میتان انگلتیآ و شتیرملیاما آن

فتو  بتاال شرفتت، و امکتان برششتت بته  التت  بلتی پتیا آمتد.   هایی بترای بترهم زدن اساستاتمگودر کلکته، و در لندن، بگو

ی ستتایر ا تتداماتی کتته  تتر  تنبتته او و نتتاری، در جملتتهکوی، مگصوصتتا  بعتتد از  تتتل کختتانبتتا مهتتد شتتکنی امیتتر محمتتد یعقوب

 م  ستن کتاکر: سایتن حترج دری افغانستتان بتود. بته  تول مر تومردم این سرزمین در دست شرفته شد، یکتی هتم حترج تازیته

تتر جلتوه کتردا بگصتو  کته اوضتاع کابتل تر و مملیختان  جتدییعقوب] و سایر ممال انگلتیآ، بعتد از استتعفای امیتر  2نظر او

 
   .2007 نوامبر ، 60 یشماره سوم،  سال ناتهت،کابل  انترنتی یماله آن،  تاریخ  بزرگ هایصحنه و شررشاه افغانستان نور،  کوه  الماس .1

 . هند  یالحکومهنایک لیتن الرد .2
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ی تتترور متتی شوینتتد(. نمود.)بتته نُتته متتاهت  اکمیتتت نظتتامی جنتترال رابتترتآ، دورهی تتترورآ آرام میو  تتوالی نزدیتتو آن در دوره

جتا کتدام م بته هنتد فرستتاده بتود، شتاهد متی آورد: ساکنتون درین187۹اکتبتر    22خ  کاکر شزارش جنرال رابرتآ را کته بته تتاری

کته  مایتت  شتون  توی بینم، مگتر آنشگص دیگر نفوذ سیاسی نداردا من نمتای تاستیآ ماتدد کتدام  تدرت مرکتزی را نمتی

رو ی  لتتمایتتن فکتتر تازیتتهلیتتتن وایستترای هنتتد  بتتل از  1.کنتتد.ستتوی تازیتته اشتتاره میداشتتته باشتتدا  تترار معلتتوم هرچیتتز به

ی فتوری سیاستت آینتده را اساستی بارکزایی را به وزیر خارجته منتقتل ستاخته بتود: سکنتاره شیتری امیتر خطتوف اساستی فیصتله

دستت او، بته هتر  تال، بته  تدی نتاممکن سازد. آن ا تمال که جرم او ثابت خواهد شد، بته  تدی  توی و  کومتت آینتده بهمی

گاذ ترتیبتات نهتایی را ا تمتاال  آستان خواهتد ستاخت. هتر تتردد و ضتعم از حترا متا اکنتون خطرنتا  شردیده که این استعفا ات

باشتیم، مگالفتت را ما بایتد بصتورت  تتم متردم افغانستتان را فتورا   تانم نمتاییم کته متا صتا بان مطلت  می. ...  ثابت خواهد شد

معاضتتدت جتتایزه را یقینتتی خواهتتد هتتدآورد، و احامتتت وبار خواتحمتتل نگتتواهیم نمتتود و مقاومتتت در برابتتر اوامتتر متتا تبتتاهی بتته

 ساخت. 

 ندهار و نوا ی مااور آن باید بته صتورت فتوری و دایمتی در امیراحتوری بریتانیته ضتمیمه شترددا متا ایتن منطقته را بته آستانی 

نقتاف مهتم تتوانیم . الحتا  مستتقیم منتاح  تتا هنتدوکا  یتر مطلتوب استتا ولتی الزم استت در کابتل و ستایر  نگاه کرده می

د کتترد. در آن حتترا نتترا ختتود تهیتته خواههای نظتتامی تتستتیآ شتتود، کتته مصتتارا آنمستتکری، در سرتاستتر ایتتن نقطتته پوستتت

 2.توانیما ما صرا اولویت سیاسی  ایم کرده می توانیم.هندوکا به یقین ما کدام  درت  کومتی داشته نمی

م بتته لیتتتن خبتتر داده شتتد کتته: 187۹دستتمبر 11 کومتتت بریتانیتته توافتت  ختتود را بتتا نظریتتات لیتتتن ابتتراز داشتتت، و بتته تتتاریخ 

 3.دهد.ستتسیآ یو  کومت وا د برای تمام سلطنت ساب  افغانستان دیگر ممکن نیست و امید پایداری نمی

، و  نتدهار بته هنتد 4به پادشاهی کابل برداشتته شتدا و  ترار بتود هترات بته ایتران واشراشتته شتود خانبا همین برنامه مبدالر من

ی لیتتتن خوانتتدیم، شتتمال را بتته  تتال ختتودش رهتتا کننتتد. کفایتتت و بریتتتانوی ملحتت  شتترددا و همتتان حتتوری کتته در نامتته

 
 83  یآ، انگل  -افغان  دوم جنگ یآاانگل ی خارجه یروز برو  ینکر  به رابرتآ  تلگرام 1.

 . 84   یآ، انگل -افغان  دوم جنگ برو ، ینکر به یتنل تلگراا .2

 . 85   یآ،انگل -افغان  دوم جنگ  از نقل به ،387   هندوستان،   در یتنالردل  کومت  یخ تار بالفور، یتیب .3

 . 621  یخ، تار  یرمس در افغانستان .4
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ها بتترای تصتتا ک  نتتدهار، حتترج در تستتگیر هتترات، و توانتتایی او در جلتتک رضتتایت انگلیستتی خاندستتتی مبتتدالر منپیا

 ی افغانستان به یو شگص با کفایت بود، در اولویت  رار داد.ی هند)به استثنای لیتن( را، که واشراری همهادارهکارکنان

خان توانستت بتا ی ضتعم  فتا افغانستتان بته منتوان کشتور وا تد، بتر متال شردیتدا آنبته را کته مبتدالر من ال، نقطتهبا این

 شردد.ا دیر یا زود آشکار می1ر پنهان نگهداردزبردستی و زو

دار فرهنگتی مبتادرت نگتردد، ا تمتال اهلل کلکانی، ایتن واهمته را افتزایا داد، کته اشتر بته کتار دامنتهی  بیکپیروزی  یرمتر به

یاتی ی ستقو، دستتگاه فترا  و مررو، بته محتس سترنگونی  کومتت ببتهبرچیده شدن نظام  ومی افغان، منتفتی نیستت. ازیتن

ای از کنتد: سدیتری نگرشتته کته یتو متدهحور تلتویحی همتین موضتوع را یتاد آوری میهلل توروایانتا بتهدست به کار شدا نایبتا

انتتدا و در دانشتتمندان وحتتن، جهتتت مطالعتته و انکشتتاا تتتاریخ ادبیتتات و متتدنیت افغانستتتان شتتردهم نشستتته و دستتت بتته کتتار زده

کته  اندهتا بعتد از چنتد ستال موفت  شتدهایم زریتن زنتدشانی ایتن ملتت زدودنتد. آنظرا چند سال  بار فراموشی را از روی صح

هتا کامیتاب زد نماینتد. آنپرده از روی  قای  برداشتته ستیر ا توال شرشتتگان نتامور افغانستتان را بته اوالد و ا فتاد شتان شتوش

های پتر افتگتار و مظمتت ایتن مملکتت هی تتاریخ افغانستتان را دوبتاره یتاد دهنتد، و صتحنهای فرامتوش شتدهشردیدند که دوره

 شد:های زیر میمندان شامل مرصهکار این دانا. 2را باز زنده نمایند.

 ی تاریگی برای افغانستان در جغرافیای سیاسی کنونیاخل  پیشینه -

 ی تاریگی برای نام افغانستان در همین جغرافیااکشم پیشینه -

 ی تاریگی برای  اور  وم افغان در این جغرافیاا تثبیت پیشینه -

 نوشته است: شران کوچو در بازی بزرگ.ی سرشناس هندی، در معرفی کتاب سبازیمهرا نویسنده پرشوتام

 
 مقدمه  یگی، تار  یباالدست یانپا ی،لجاناتان .1

 2-3   افغانستان،  یا یاناآر .2
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ی ی ستتد ه)ستتاختگی( بتتود کتته در میانتته ی تولتتد یتتک ستتاختار سیاستتی مصتتنوعی»افغانستتتان از لح تته

شد، تا استتاس ژپوپولیتیتتک »ملتتت افغتتان« را تحقتتا بخشتتد. فراتتتر، چهتتل تکتته نوزدهم عجوالنه سرِ هم  

هتتای متصتتاد در سراستتر دو قتترن نتتوزده و بیستتت، و قبتتل از ی ملیتهتتای قتتومی دارنتتدهقبایتتل و گروه

 اند.بندی کند، امکان هرگونه سازشی را رد کردههمها را سرِکه بریتانیا آناین

هتای ترتیتک، آیتا جتای شتگفتی دارد کته تالشی الزم بترای ملتت بتودن را فا تد بتودا بته اینکه افغانستتان انگیتزهخالصه این

 ملی، تا کنون فقط به یو خالء رسیده است! های ظاهری و دتسازمان ملل متحد و دولت  امد کرزی برای صورت

نهتتاد ی افغانستتان، پیابزرگ، در پاستخ بته مشتکل کنتونشران کوچتو در بتازیبته همتین دلیتل استت کته مولتم کتتاب بتتازی

 Nation).  کومتت ملتت پایتهسکند کته فدراستیونی از  بایتل متصتادآ شتاید بتوانتد افغانستتان را همبنتان در مقتام یتو می

State..سرت پا نگاه دارد ) 

 های تاریخ سازی یا جعل تاریخ:وهو اما کارشی

 خوانش معکوس تاریخ 

ترین تعریتم تتاریخ، سبررستی  توادش شرشتته. شفتته خواننتدا در  تالی کته ستادهمورخین این دوره، تتاریخ را از ایتن سترش می

التتتاریخ شیترد کته جغرافیتای سیاستی افغانستتان کنتونی را بته  بلشتده استت. ایتن کتار  یتر معمتول بته ایتن مقصتتد اناتام می

 : سکتتوروش بتتا چنتتین  تتدرتبنامنتتدا از  بتتار بگتتوانیمهتتای استتاحیریآ افغانستتتان تستتری بدهنتتدا و همتتین محتتدوده را تتتا دوره

تتتا  545منتتد شردیتتدا و از ستتال هتتا ی ثروت]کیانی یعنتتی بعتتد از تستتگیر متتاد، لیتتدك، بابتتل و کلتتده ، متوجتته تستتگیر باختریتتانت]

م، با افغانستانی که فا د دولتت مرکتزی بتود جنتگ کتردا متردم افغانستتان شتا ستال در برابتر ستیاه کتوروش جنگیدنتد.  53۹

جتتات(، سیستتتان، بلوچستتتان و شنتتدهارا را تستتگیر، و در کاپیستتا )هزاره کرمتتان، پارتیتتا، بتتاختر، استتتاکیدیا هتترا کتتوروش ایتتاالتمم

  1.های سگتی نمود.جنگ

 
 . 40   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1
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هتتای  تتوی ستتوارکاران چتتادر نشتتین آستتیای دانتتد: سهاوم بتتار کیانیتتان یتتا سباختریتتان. را دولتتتی متعلتت  بتته افغانستتتان می

نویستتد: ساز  ترن شتا تتتا  ترن چهتتارم ی فتو  او میمتالوه بتته اشتاره 1.افغانستتان را متزلتزل ستتاخت.مرکتزی، دولتت بتتاختر 

و  8هتای  بل از میالد، افغانستتان شرچته از نظتر سیاستت ضتعیم بتود، زیترا دیگتر آن دولتت تتوانگر و پتر نفتوس را کته در  رن

استتت.  بتتار ادامتته ان رانتتی نیمتته تتتاریگی کیانیتتتوانگر،  کما منظتتورش از دولتتت2 بتتل از متتیالد داشتتت، از دستتت داده بتتود. 7

متارش نمتود. ستکندر در افغانستتان  -کته فا تد دولتت مرکتزی بتود-م از ایتران بته افغانستتان 330دهد: س]سکندر  در ستال  می

و متتدت چهارستتال در تستتگیر افغانستتتان و ستتغدیانا، بتتا  بتتول بترخالا امیتتد و انتظتتارش بتتا مقاومتتت مستتله متتردم مواجتته شتتد، 

دانتتدا دیتتودوت اول، بتتاختر را دولتتت مستتتقل افغانستتتان می- بتتار دولتتت یونتتانی 3.غول مانتتد.هتتای بستتیاری مشتتز متتات و جنگ

 بته  یتو والتی بتاختر و ستغدیانه مقترر شردیتدا  -کته مرکتز آن در انتاکیته بتود-از حرا آنتیوکوش دوم امیراحور سلوکوسی شتام

حتتال بتتا توجتته بتته ایتتن  4م استتقالل افغانستتان را امتالم نمتود. 250او از منازمات شام و مصر استتفاده کترده، در ستال س

نکتتته کتته در ایتتن زمتتان ایتتاالت جنتتوب هنتتدوکش، جتتزو امنراطتتوری موریتتای هنتتد بتتود، و شتتمال آن در 

رو قلمتت   قل گردیتتد، یتتاها؛ این سوال متوجتته عبتتارت فتتوو متتی شتتود: آیتتا »افغانستتتان« مستتتدست یونانی

 رانی دیودوت اول؟حکم

شتتاه کنیشتتکای کبیتتر ، سکوشان5هتتای یونتتانی و پراکریتتتی افغانستتتان.های کهتتزاد توجتته کنیتتد: سزبانجملتتهبتته برختتی از نیم

سدولتتت ، 8، سازس پادشتتاه استتکایی افغانستتتان.7ی  ربتتی افغانستتتان.، سرواج آیتتین زردشتتتی در نیمتته6امیراحتتور افغانستتتان.

 ... . ،۹افغانی.صفاری

 
 . 3۹  همان .1

 . 40   همان،  .2

 . 43   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .3

4.  44 . 

 . 163، 2ج  افغانستان،   یخ تار .5

 . 224   همان،  .6

7.  267 . 

8.  347 . 

۹.  563 . 
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رانتان و راجاهتای پروفیسور ستید ستعدالدین هاشتمی متی نگتارد: سشرچته از روی تتاریخ، کتوه نتور متعلت  بته هندوستتان و  کم

هتا مربتوف بتوده استتا و در همتین کشتور هتای مگتلتم افغانآن متی باشتد، ولتی معرفتی آن در تتاریخ جهتان، بیشتتر بته دوره

ها(، هتتا و ستتوریشتتاهان، لودیآن زمتتان دولتتت استتالمی افغانستتتان) طبیه، شمستتیه،  یاثیتته، خلایتته، تغل  استتت کتته بتتار اول در

کته  ریتک چهارصتد ستتال در بیشتتر هنتد، چتون هندوستتطی، بنگتال، متالوه، شاترات، اوریستته، دکتن، هنتدجنوبی، هندشتتمالی و 

  1.رانی کردند.سایر نقاف دیگر،  کم

د! کهتزاد خواننتیستوی تتاریخ، سافغتان. م  ی جغرافیتای کنتونی افغانستتان را، تتا آنمحتدوده  که دیتده متی شتود متولتدینچنان

دهتد، بتی دهتد، و دشتواری مبتور از پاروپتامیزاد را تترکر می ینی کته  رکتت استکندر از اراکتوزی بته جانتک بتاختر را شترج می

چتون از …غتانی، کتار را بتر وی تنتگ ستاختند. نویستد: سدر اثنتای ایتن لشکرکشتی بتاز کتوه نشتینان متفتر  افمحابا چنین می

در ایتن مبتارت  تتی اشتر سافغتان.  2.ی دیگتر متی شتدند.شرشتتند، دچتار  ملتهی افغان بته هتزار مشتکل می دود یو حایفه

ی افغتان بته منتوان استم یتو  توم، نمایتدا زیترا وا هرا به معنی خا  آن یعنی پشتون نیز در نظر بگیتریم، بتاز هتم درستت نمی

ا 3مهیره. متنام هنتدی  ترن ششتم متیالدی بته کتار رفتته استترا  برای بار نگست در کتاب سبهارت ستمیتها. اثتر سورهتهظاه

ی نگستت  ترن هفتتم، از وجتود  تومی بنتام ساپتوکین. در نتوا ی  ربتی هنتد پآ از او سهتوان تستانگ. زایتر چینتی در نیمته

نتد، افغتان بنتامیم؟ مالوتتا ، ه اپآ چگونه کسانی را که ده  ترن  بتل از ظهتور استم افغتان بتا ستکندر جنگیتد  4.سگن شفته است

 است. اور افغانان در  رن چهارم  بل از میالد در اراکوزیا را، هیچ منبعی تایید نکرده

زنتوی افغتان بتود، بته  تول بودا بته  تول  بیبتی محمتود  به  تول فرهنتگ زردشتت افغتان بتودا بته  تول  بتار کنشتکا افغتان

لی از  تتول ا جاناتتتان5التتدین ایبتتو افغتتان بتتوداهلل پتتاوا   طکبودا بتته  تتول متیتت الدین  تتوری افغتتانتوروایانتتا ستتلطان شتتهاب

، بته  تول 6یتانشتاه و میتر محمتد صتدی  فرهنتگ خلای سینشتیر نتوایی افغتان بتود! بته زمتم میرامیرملییو مور  افغتان:  

 
 آن..  یگیتار بزرگ  یهاصحنه و  شررشاه افغانستان نور، کوه  لماسا س یمقاله .1

 . 37۹  ، 1ج  افغانستان،   یخ تار .2

 . مورشنسترن از نقل به 54    پشتانه،  ی، ږت اهلل  یک ب  شود: یدهد یزن ا 16    یر، اخ   رن پنج  در افغانستان فرهنگ، .3

  .  همان .4

 . 84   یان،  ور .5

 . 16  یر، اخ   رن پنج  در افغانستان .6
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ی ایتن ادماهتای ماتحو، اینستت کته اینتان در ستترزمینی زاده خانیه افغتان بودنتد. دلیتل مشتتر  همتهرجیالنتی جاللتی خات

شتودا و بنتا بته منطت  مشتابه، هترکآ در افغانستتان زاده شتده باشتد، افغتان استتا شده بودند، که اینتو افغانستتان خوانتده می

 پآ آنها نیز افغان بودند! 

ی ی را بتتا اصتتطال اتی چتتون ستشتتکیل ماتتدد افغانستتتان.، ستتستتیآ دوبتتارهمتتورخین ایتتن دوره، تتستتیآ ستتلطنت ابتتدال

کنندا پیشتاپیا همته  بتار استت کته ستر فصتلت سدولتت ابتدالی و تشتکیل ماتدد افغانستتان. را افغانستان. و  یره استقبال می

روانا از تشتکیل شتود کته منظتور  بتار و پتیبته درستتی فهمیتده نمی 1.کنتدی تتاریگی انتگتاب میبرای آ از بحتو ایتن دوره

هتتا، یعنتتی صتتا ک ها پتتآ از اضتتمحالل ا تتتدار هوتکیماتتدد افغانستتتان چیستتتا آیتتا منظتتور آنتتان صتتا ک ا تدارشتتدن ابتتدالی

ماتدد   رفتته ا مدشتاه در تشتکیلهمشتود: سرویهاستت، چنانکته از ایتن  تول  بتار فهمیتده می اکمیت سیاستی شتدن پشتون

ختان هتوتکی استتا البتته ا مدشتاه آن حترج ناتمتام را تکمیتل  تدم ختود میرویآافغانستان، مرهون خط مشتی موستآ و پیا

ی امنیتتت نستتبی داخلتتی کشتتور ستتال یتتو دوره 45یتتا ایتتن تعبیتتر او: سزمتتان ستتلطنت ا مدشتتاه و تیمورشتتاه، در متتدت  2.نمتتود.

م مملکتتت، ماتتددا  دولتتت سرتاستتری افغانستتتان تشتتکیل و مرکزیتتت ی حتتوالنی تازیتته و تقستتیبتتود، کتته بعتتد از یتتو دوره

یا در این مبتارت بستیار روشتن: سدولتت ا مدشتاه در داختل شترایط ختا  تتاریگی، توانستت کته بترای   3.ا تصادی موجود شد.

 منظتور  بتار کتدام افغانستتان استتا چته و تت تازیته شتد کته  تاال 4تشکیل ماتدد افغانستتان ختدمت مهتم سیاستی نمایتد.

کنتد؟ امتا از آن جتایی کته او فصتل یتازدهم جلتد اول کتتابا را ستازیته و انحطتاف بگاحر تشکیل مادد آن اظهتار خوشتی می

هتتای ختتارجی خوانتتده، معلتتوم هتتا را دولتها و بابریها، صتتفویهتتای ختتارجی. نتتام شراشتتتها و شتتیبانیکشتتور در اثتتر نفتتوذ دولت

ماتددا  تتستیآ شردیتد، سمملکتت خراستان. استت، و ایتن تازیته بعتد از مترگ شود منظتور او از آن افغانستتانی کته اینتو  می

آورد: سدر نتیم دوام نمتوده استت. امتا  بتار نتام خراستان را بته  لتم نمتی  سلطان  سین بایقرا پیا آمتده، و تتا متدت دو  ترن و

 
 . 354   ، 1ج یخ،تار یرمس  در انافغانست .1

 . 358  هماناا .2

 . 410  هماناا .3

 . 35۹  هماناا .4
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نظتتر  بیبتتی در ایتتن خصتتو ، روشتتن و  1..…دو  تترن و نتتیم  دولتتت سرتاستتری افغانستتتان وجتتود نداشتتت، ] حتتی ایتتن زمتتانآ

 بدون ابهام است: 

 یړد ر یک د  وند متاع به تار په تار  

 چه په تورو پشتانه کا شزارونه

 د سفرید. او د س مید. دور به بیاشی

            چه زه وکاندم پر هر لوری تاختونه 

 شتا لی  ږنویستد: ستتر د ته وروستته نتور متوناستت، می زل منستوب بته ا مدشتاه ابتدالی  او در تفسیر دو بیت فو  که از یو

 فگتر پشتتنواله او تتوره پته ملتت توریتالی خیتل د کشتیوزی، افتگتار پته بترم او پترتم د پشتتو او  پشتنوالی  د  پالر  بریالی  یالیګنن

 ختوا شتاو بیتا یتاد پته مظمتت  تتاریگی  او  هړزا  د  پشتتنو  د  او  وکتازو  تتوره  انتیړمتی  د  زه  او  پشتتانه  که  وایی  نو  ی،ړویا  او  کوی

شیرشاه سوری، او سلطان  میتد لتودین رونتی دوری بیرتته نتوی شتی. پته د ته دول بته همتت او ننگیتالی تتو    د  به  نو  ورو،ګو

فریتتد نتتام اصتتلی شیرشتتاه  2.او پشتتتنواله د تته خبتتره د ده رشتتتیا شتتوه، او د وحتتن تیتتر مظمتتت یتتی پتته خورامینتته بیرتتته وشاتتته.

ی الهتتور در مصتتر )کتترم( و لمغانتتات از ستتوی راجتته والتتی ملتتتان، کرمتتان یتتد لتتودیستتوری استتتا و  میتتد یعنتتی شتتیخ  م

 3.سامانی

مر تتوم مزیزالتتدین وکیلتتی کتتتابی دارد زیتتر نتتام سا مدشتتاه وارش و ماتتدد امیراحتتوری افغانستتتان.ا و محتتتوای کتتتابا را 

 اتترت ا مدشتتاه  تتازی امیراحتتور بتتزرگ ایتتن املیکتتتاب  تتاوی تتترکار دوران ستتلطنت ... نکنتتد: سایتتشونتته خالصتته میاین

. امتا او ختالا بتاور  بتتار، دولتتی را کته ا مدشتتاه را 4ی شاهنشتتاهی ماتدد افغانستتان استتت.سترزمین باستتان، و موستآ دوره

 تتال، مرکتتز آن  نتتدهار استتت: دانتتد، دولتتت تیمتتوری خراستتان، یتتا دولتتت هتتوتکی  نتتدهار نیستتتا بتتا اینماتتدد و وارش آن می

ی جدیتتد افغانستتتان، بتته آن مقتتام رفیتتم و پتتر شتتکوه شتتراران امیراحتتوری دورهدید بنیاندشتتاه  بتته مشتتورت و صتتوابس]ا م

 
 . 35۹   هماناا .1

 . 17  مقدمه،  بابا،  ا مدشاه یلو .2

 . 58  ، 1ج فرشته،  یخ تار .3

 . الم  مقدمه،  .4
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دهندشان ایتن استاس امیراحتوری جدیتد افغتانی، بته همتین استتناد  توی کته پتدران و نیاکتان شاهنشاهی برشزیده شدا و تشکیل

دولتتت مقتتتدر و مستتتقل افغتتان و مقتتدمات استتتقالل وا عتتی ا متتدخان بتته اصتتالب و ار تتام، در  تترون شرشتتته تمهیتتد تشتتکیل 

آیتا آن امیراحتوری  1.تترین مرکتز تتاریگی آن سترزمین مقتدس  نتدهار شراشتته بتود.افغانستان را در مهد پیتدایا اولتین و مهم

منظتور او  کمرانتی که پدران ونیاکان ا مدشاه در  ترون جدیتد بتا مرکزیتت  نتدهار تتستیآ کردنتد، وجتود تتاریگی دارد؟ مگتر 

 ها از صلک و ر م ابدالی نبودند.هاست! اما وکیلی  ید ساصالب و ار ام. را پیا کشیده، هوتکیی هوتکیسی ساله

ی ابتتدالی)در نهایتتت ستتوادان  بیلتتههتتایا فقتتط جوانتتان و کمی کتابکنتتد کتته خواننتتدهوکیلتتی در تتلیفتتات ختتویا شمتتان می

یچ بتاکی نتدارد کته مطالتک و ماتامین او ختالا وا عیتت و  تتی کترب محتس باشتد. او در هت  رود بتودا ازایتننتبنی( خواهسره

ختان یتا کتاب دیگرش زیر نام سابدالیان  ندهار  بتل از ا مدشتاه کبیتر.، ادمتا متی کنتد کته س یتات ستلطان. ابتدالی پتدر زمان

ن. مقتتام و لقبتتی بتتوده متتادون مقتتام کتته سستتلطاستتلطان، جتتد ا مدشتتاه ابتتدالی، سشاهنشتتاه. یتتا امیراحتتور بتتود! در  الیزمان

ی شتیبانیان وضتم شردیتد، و در کشتورهای همستایه نیتز کتاربرد پیتدا کتردا ختان لقتک و مقتام سخان.، که بتار نگستت در دوره

ی شتیبانیان، بتودا  نتام شترار سلستلهبنیان  خانخان یتا محمتدرییآ  بیله، سلطان لقک و مقتام ریتیآ حایفته بتود. پتدر شتیبو

نویستد: سهتزاره رهبتر بتزرگ ختود را ستلطان متی شویتد، کته اربتاب، ختان و ختان میاو سلطان بود. محمتد  یات  داشت، و لقک

شونته لقتک جهان بتابری داده بتودا همینختان جتد ا مدشتاه، شتاهظتاهرا  لقتک ستلطان را بته  یات  2.بیگ از زیر دستتان اوینتد.

دادی را در ایتتن رابطتته روی ختتانس کتترده بتتودا محمتتد  یاتزیتتک تفتتویاورنگ -پتتدر متتادر میتترویآ-ختتانستتلطان را بتته ملگی

هاتری کتال د جمتادی 1082وا د  خت  لته  یترګمتالم  زیتک  ګذکر می کنتد کته درختور نقتل استت: ساو هغته فرمتان چتی د اورن

 او  کتالت  د  چتی  شتوی  تتلښ تو  ختهڅ  ده  لته  کتی  هغته  پته  شتویا  لیکتل  نامه  په  ملگیۍاالول د میاشتی په نهمه د ملو تو 

 ۍملتخ ملتو چتی نتدیایګرڅ نته فرمتان د ته لته. وستاتی  لونتو نتورو او  توم هتزاره د  ده،  کتی  ار نتداب  پته  چی   ر و الره  د

 ورکتول ختوا لته زیتک ګاو معتبتر ستردار و ، او  البتا  بته هغته تته د ستلطان لقتک د اورن  ور  زور  یتو  کتی  وختت  هغته  پته  ۍتو 

 
 . 3۹  افغانستان، یامیراحور  مادد و وارش ا مدشاه .1

 . 260  ، 2ج  ی، افغانتیا  .2
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ایتن لقتک ستلطان  یتر از آن   1.وایستتل.  نته  ار نتداب  لته  انګهتزاره  کتی  وځور  لتوروڅ  پته  ملگتی  چتی  کیای  ویل.  وی  شوی

 شردید.است که پآ از  زنویان به شگص اول مملکت خطاب می

 -هتا هتیچ افغتانیشتودا چته،  بتل از هوتکیهمین مورد یکی از مواردی استت هتیچ منصتر  قیقتت در ادمتای وکیلتی پیتدا نمی

بته مترا  و آذربایاتان  ختانی آزاداستان  کومتت مستتقل نداشتته استتا  اتیهی خربلکته در هتیچ شوشته  -نه تنها در  نتدهار

دانتتد کتته تعلتت  داردا و چنانکتته  تتبال  اشتتاره شتتد، وکیلتتی آرزوی ا یتتای دولتتت هتتوتکی را در  نتتدهار نگواهتتد نمتتودا چتتون او می

 ها بودند!ها، و دومین آن ابدالینگستین  ربانی دولت هوتکی  ندهار، صفوی

شتراری ماتدد افغانستتان. ستگن میگویتد، بینتیم کته پروفیستور ستید ستعدالدین هاشتمی نیتز ساز تتستیآ و بنیاناما و تی می  

تتتوان متتر  کتترد تتستتیآ و ی مربتتوف بتته افغانستتتان میدانیم کتته منظتتور ایشتتان چتته بتتوده استتت: سدر همتتین رابطتتهنمتتی

زمتان بتا ورود کتوه )هم  ی اول درستت استت اواختر نیمتهکته البتته  ]  ی دوم  ترن هاتدهمشراری مادد افغانستان در نیمتهبنیان

ی اترین پدیتتدهنتتور(، بنتتابر شتترایط مستتامد داخلتتی و خارجی)منطقتته( صتتورت شرفتتت، بنیتتان و تتدت سیاستتی افغانستتتان، شتتگرا

متاس ستت کته بنتا بته یمتن یتا شتگون نیتو آلشتمی اینهابتاور جنتاب پروفیسور  2.بود که جغرافیای سیاسی جهان را تغییر داد.

 تتال فهمیتتده نشتتد کتته ایتتن کتتوه نتتور بتتود کتته بتته محتتس ورود آن بتته افغانستتتان، ایتتن کشتتور ماتتددا  تتستتیآ شردیتتد! بتتا این

 افغانستان، تادید تتسیآ کدام افغانستان است؟

م داشتته! افغانستتان نتا خواهند این پیتام را بته خواننتدشان و مگاحبتان برستانند کته ایتن سترزمین، از روز ازل بدینستودر وا م می

هتتا بتا ایتتن شتتگرد امکتتان فکتتر کتتردن روی ایتتن موضتتوع را کتته ایتن کشتتور چگونتته بوجتتود آمتتد، چگونتته و توستتط کتتی یتتا کی

ر نامگتتراری شتتدا آیتتا در حتتول تتتاریخ، همتتین محتتدوه ی جغرافیتتایی، شتتاهی کشتتور بتتوده؟ از  لتتم یتتو انگلتتیآ بگتتوانیم، او ستتت

رود( استت، ی تتزاری)از آمودریتا تتا هتریمیتان افغانستتان و روستیه  توماس هنگرفتورد هولتدیچ، ماتو کمیستیون تعیتین ستر د

 ی آن کتاب استای خود در مرز مرکور را در کتابی نوشتها و این پاره خالصههای  اور دوسالهکه یادداشت

 
 . 32- 33صص  ، 2ج ی،افغان یات  .1

 . 2007 نوامبر ، 60 یشماره سوم،  سال ناتهت،کابل  انترنتی یماله ، آن  یخ تار بزرگ یها صحنه و شررشاه افغانستان  نور،  کوه آلماس .2
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ا ی بتتزرگ س بایتتل ستتر د. ری متتتراکم ولتتی نتتاهمگون و نامتاتتانآ مردمتتانی کتته بدنتتهسفقتتط آشتتنایی حتتوالنی متتن بتتا کتلتته

بردار بتوده، بته هتا، کته برشرفتته از تاربیتات متن بته منتوان نقشتهترم بتا محتیط احتراا آندهندا و شناخت نزدیتوتشکیل می

ی متا بتا ی آنتان داشتته باشتم. تبتین و تعریتم ماهیتت روابتط سیاستی ا تمتالی آینتدهمن اجازه می دهد که استنباف کلی در باره

 مه با ا ترام به نظراتی که به تدریج شکل داده ام اضافه کنم.آنها، شاید مرا مااز بدارد که چند کل

بگشتی فراوانتی بته ممتل آوردیتم، تتا بته یتو اجتمتاع موهتوم و نامتاتانآ،  اتور و موجودیتت ملتی ما کمتو و در وا تم هم

شتتاه  بتتا نتتد(ا ]آنخوانایتتن ستترزمین را  هرشتتز بتتدین نتتام نمی] هتتا)در  الیکتته ختتود افغان  ایتتل شتتویم، و آنتترا افغانستتتان بنتتامیم

 1.ترسیم مرز در احراا و جوانک آن، آن را به مرتبه و مو عیت سدولت  ایل. میان خود و روسیه ارتقا دادیم.

شتود کته چگونته میتر اینرا بتر افتراد و ا توام  یتر آن احتال  نمتود! و جالتکآخر افغان نام یو  وم است، چگونته متی شتود آن

 اند، افغان نامید؟!را که با نامت  وم و تبارت دیگری زیسته و مرده اشگاصیها، مردمان و آن ملت

ی تتاریخ ایتن جغرافیتا تحمیتل کننتد، هتای شرشتتهاند نتام افغانستتان را بتر دورهاکثر مورخین این دوره، همان شونه کته کوشتیده

ان در ایتن بتاره شتدعت ممتل نشتان داده استت: . کهتزاد بتیا از دیگتراندی آریانتا نیتز همتان روا را داشتتهبر اصتطالج برستاخته

ها، کم در یتتو مر لتته نتتام کشتتور کوشتتانیی موجتتود، دستتتهاکتته مطتتاب  ستتکه، در  الی2سامیراحتتوری کوشتتانی آریانتتا.

ا سستتقوف تتتدریای 4ا سانبستتاف ستتر دات آریانتتا در هنتتد و چتتین.3شتتهر. بتتوده استتتا سکوشتتان شتتاهان آریانتتا.سکوشان

ا 8ا سدولتتت آریانتتا.7ا سدولتتت یفتلتتی آریانتتا.6ا ستشتتکیل دولتتت یفتلتتی در آریانتتا.5انی بتتزرگ آریانتتا.امیراحتتوری مقتتتدر کوشتت

 
 . 366    هند،  یمرز ینسرزم .1

 . 223    ، 2ج  فغانستان، ا   یخ تار .2

 . 662  و262   ، جاهمان .3

 . 381   جا، همان .4

 . 441   جا، همان .5

 . 450   جا، همان .6

 . 45۹ و 457صص  جا، همان .7

 . 45۹   جا، همان .8
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رو ساخشنور که از بدو جلوس به فکتر تو یتد ختا  کشتور بتوده، و بته همتین استاس مقتدم بتر همته ساستانیان را از  تدود  لتم

 ... .،2آریانا بود.ترین پادشاه یفتلی ا ساخشنور بزرگ1آریانا بیرون کشید.

ی ختا  افغتانی ی شریکتو بودیتو، یتو دورهی کوشتانی را بعتد از دوره بیبی مال ظتات کهتزاد را نداشتتا بته  تول او سدوره

هتتای مگتتتلط و شاه فرهنگا بتته امتقتتاد او سبایتتد ختتا  افغانستتتان را از نظتتر وضتتم و ا لتتیم جغرافتتی، پیتتدایا3تتتوان شفتتت.

ی سیستتتانی را مقاومتتت و مقاتلتتت در برابتتر بغتتداد، بتترای ی  متتزهبرنامتته او 4 دیمتته دانستتت.ار صتتممتتزوج در حتتی  تترون و ام

ی مامیانته استت کته بعتدا  بیشتتر بته آن اللغتهولتی اوج افتاتاج در کتار  بیبتی، توستل او بته فقه  5.استقالل افغانستان متی دانتد

های هفتالی=ابتدالی، و سهونتان هفتتالی. یعنتی سخانتان ابتدالی. را ستازیمعادلجتا بته ارتبتاف موضتوع،  خواهیم پرداختتا درین

 کنیم.مال ظه می

 های افغانستانشته ها و دا مبالغه در گزارش کارنامه

کته جغرافیتای باشتد: مر توم  بتار بتا اشتاره بته اینستاله هزارپنج  در این رابطته شتاید مشتهور تترین متورد همانتا ادمتای تتاریخ

ستت کته در بتین نویستدا سچیتزی کته وا عیتت استت اینافغانستان همواره محتل مبتور و مترور ملتل و ا توام مگتلتم بتوده می

تمتتام ایتتن ماجراهتتا، و در حتتول چنتتدین هزارستتال، متتردم افغانستتتان اساستتا  هویعتتت ختتود را  فتتا کردنتتدا و هتتیچ ملتتت دیگتتری 

اند، بتا فرهنتگ و لکته مهتاجمین نیرومنتد را بتا زبتان آنهتا، و اشتر فرهنتگ و تمتدنی داشتتهمقام آنان در افغانستان نگردیتد. ب ایم

شتتد: چتته کستتانی در افغانستتتان جتتا داشتتت از  بتتار پرستتیده می 6انتتد..ی  تتوی ختتویا تحلیتتل کردهتمتتدن شتتان، در هاضتتمه

تی کتته بتتا فرهنتتگ و زبتتان و امتروزی، اختتالا مردمتتان چنتتدین هزارستتال  بتل ایتتن ستترزمین هستتتند! معلتتوم نیستتت ایتن هتتویع

ی رستمی اهلل توروایانتا نماینتدهتمدن ا توام تتازه وارد بته ایتن سترزمین بتا آنتان آمیتزش و اختتالف نکترده، کتدام استت؟ نایتک

ی تتتاریخ ستتازان متتی شویتتد: سافغانستتتان در تتتاریخ دنیتتا مو عیتتت مهمتتی داردا و در هتتر دور از ادوار تتتاریگی، در دولتتت در  لقتته

 
 . 463   جا، همان .1

 . 468   جا، همان .2

 . 718  اسالم،  از بعد افغانستان  یخ تار .3

 . 720   جا، همان .4

 . 704   جا، همان .5

 . 48   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .6
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 در ستتانیزی ځوری. 1ولتت بزرشتی وجتود داشتته، و نیتروی ملتت افغتان بتا مظتاهر شونتاشون ظهتور نمتوده استت.این مملکت د

 متدنیت کته کنتدمی ادمتا شتاهآن دارد.ا ستاله هتزار چنتد تتاریخ امتروز افغانستتان یتا  تدیم سآریانتای: نویستد  متی  او   ول  تفسیر

  2بر بابتل و نینواست.مقدم  (بلخ بگدی،)   باکتریانا یا آریانا شمال تاریگی

اند. بنتابراین، ابتتدا بایتد دیتد کته ایتن ادمتا از کاتا پیتدا شتده های ا توام ایرانتی شتریوی شتاخهالبته در این شزافه شویی، همته

استتتا در دو جتتای کتتتاب ستمتتدن ایرانتتی. متتی ختتوانیم، موضتتم اول: س... تمتتدن ایرانتتی بتته صتتورتهای متتتوالیت خود)ما بتتل 

هگامنشتت ، پتتارتی، ساستتانی و استتالمی( در متتدت پناتتاه  تترن بتتدون انقطتتاع بتته  یتتات ختتویا ادامتته داده آریتتایی، متتادك، 

 3است..

های  تدیم استت کته از سته هتزار ستال پتیا تتا کنتون بتدون انقطتاع موضم دوم:س تمدن ایرانی یکی از درخشتان تترین تمتدن

ان تتاریگی ختارج شتویم ختواهیم دیتد کته  تدمت آن از سته یت بزرشی از آسیا نافتر بتوده استتا ولتی اشتر از  تدود ایتردر نا یه

هزار سال هم تااوز می کنتد، و بته پتنج هتزار ستال متی رستد، زیترا دو هزارستال پتیا از اینکته ایرانتی هتا بته ایتن سترزمین 

آریتایی انتد کته متا آنترا تمتدن پتیا از  بیایند، و هنگامی که هنوز در ستوا ل ]دریتاك  ختزر مستکن داشتتند، دارای تمتدنی بوده

(Prearyen...متتی نتتامیم ) هتتا و انتتد، و د یقتتا  بتته ایران آریتتایی فقتتط ا تتوام شتتر ی جمامتتات مستتمی بتته هنتتدواروپایی بوده

ایتن  تول، کته البتته درستت استت، زمتانی بته مشتکل بتر متی ختورد کته تمتدن را بتا  4ها باید احال  شتردد..برادرانشان هندك

را تعیتتین کتتردا در  تتتوان  تتدامت آنهای دستتت بشتتر استتت، کتته بتتا  یتتد زمتتان میهمانتتدتتتاریخ یکتتی بتتدانیم. تمتتدن همانتتا باز

شتود، امتا تتتا و تتی آن ستند توستط ختط معرفتی نگتتردد، وارد کته هتر صتنعت دستت بشتر یتتو ستند تتاریگی شتمرده می الی

  ی تاریگی نمی شود.دوره

کنتتد: ستتتاریخ باستتتان بگشتتی از تتتاریخ شونتته تعریتتم میتتتاریگی. را اینیسدورهچتتارلز الکستتاندر رابینستتون ستتتاریخ باستتتان. و 

های آ تازین  ترون وستطی را استت، تتا فترا رستیدن ستدهاست که از زمانی کته نگستتین استناد تتاریگی مگطتوف بدستت آمده

 
 . 1  افغانستان،  یا یاناآر .1

 . ف و الم  مقدمه،  یانااآر و سترابون .2

 . 5    یرانی، ا  تمدن .3

 . 456-457صص جا، همان .4
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 تاز نگتارش بتا ختط میگتی در را، حتور معمتول آشتود، و آ تاز آن  هزار ستال بترآورد میشیرد. این زمتان در  تدود ستهدر بر می

تتاریخ . 1ی تتاریخ متی باشتد.ی پتیا از تتاریخ بته دورهپتیا از متیالد متی داننتدا تتاریخ باستتان وارد شتدن از دوره  30ی  سده

متتیالدی شتتامل  500 بتتل از متتیالد تتتا  3000ی ها و کشتتورهای دارای استتکان بشتتر را در دورهباستتتان، تتتاریخ تمتتام ستترزمین

 شود.می

بتتار شردنتتدا زیتترا ختتط اولتتترین تتتاریخ بشتتری را  تتایز میانتتد کتته کهنم(  ومی 3000-2500ها )عریتتم، ستتومریبتتا ایتتن ت

النهترین ابتداع شردیتد. ایتن ختط بته تتدریج راه کمتال در پتیا شرفتتا ابتتدا در رودان یتا بینها در میتانبدست همتین ستومری

هتتا هتتا و بابلیمالمتتتی. تبتتدیل شتتدا و از آنتتان میالمی -تیی آشتتوریان بتته سختتط میگتتی صتتوها، ستتیآ در دورهی اکتتدیدوره

 2شرفتند.

ها، هتا بته ایتن سترزمینهتا:  بتل از تهتاجم آریاییهای آریاییی کتاربرد ختط در سترزمینبا این مقدمه بر می شتردیم بته پیشتینه

های شتر ی، بتا آریتایی سترزمیناشتوند. از باشتندشان پیآریتایی خوانتده میکردنتد، کته پیامردمانی در ایتن جاهتا زنتدشی می

دهنتد، امتا تتا مترو( را بته آنتان نستبت می  مترو یتا آمودریتا از جملته انتو)نزدیکی-شو، بلتخهای موهناتودارو، منتدیآنکه تمدن

دارو بدستت آمتده، خوانتده نشتده استت. کننتد، خطتوحی کته از موهناتودست نیامتدها یتا آن حتوری کته ادمتا میکنون خطی به

تتتوانیم ادمتتای تتتاریخ ریخ افغانستتتان را بتته پتتیا از ورود ا تتوام ایرانتتی بتته ایتتن ستترزمین مقتتک ببتتریم، بتتازهم نمییعنتتی اشتتر تتتا

 3000ویج( بتته ستتمت جنتتوب را، میتتان ستتنوات شتتان )ایتترینیهتتا از ستترزمین اولیههزارستتاله را ثابتتت کنتتیم. مهتتاجرت آریاییپنج

 بتتل از متتیالد بتته شتتمال هنتتدوکا رستتیدندا زمتتان  1700در تتدود  انتتدا اینتتانستتال پتتیا از متتیالد تگمتتین نموده 2500تتتا 

پتتیا از  1100ی متترکور تتتا های باستتتان بتته زبتتان سانستتکریت را، از ستتنهیعنتتی ستترودهایی متترهبی هنتتدی-ستترایا وداهتتا 

 میالد می دانند. 

تتتاریخ . بودنتتدا چتتون ازا، مردمتتان سپیهتتا ستتروده شتتدهرانتتی آنی  کمشتتود ایتتن ستترودها در دورهدادیتتان، کتته شفتتته میپیا

م(،  800-55۹هتا )ی کیانیجز روایات سنتی، ستند دیگتری کته وجتود آنتان را بته اثبتات برستاند، در دستت نیستت. امتا سلستله

 
 . 10  ی، دولتشاه یلاسمام   دکتر یترجمه باستان، یخ تار .1

 . 22   یدی، سع نادر یترجمه یستوفرواکر، کر یگی، م  خط یخ تار .2
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ی نوستتنگی در آن ی ستتفلی رود آمتتو، کتته وجتتود تمتتدن دورهشناستتی در  تتدود نیستتا و  تتوزهکتته متتالوه بتتر تحقیقتتات باستان

ی هتترودت بتته  تتاکمیتی بنتتام سخوارزمیان. اتتور آنتتان را در آن مقطتتم تتتاریخ باستتتان بتته اشتتارهنتتوا ی را نشتتان متتی دهتتد، 

 1شوند.ی تاریگی نمیرساندا ولی بنا به نبود سند مکتوب از آنان، شامل دورهاثبات می

وا شتان معتدودی کته از زبتان ستکایی ستنگی بودنتد، نیتز خطتی بته یادشتار نمانتدها ی نواز سکاها که ایرانیانت بادیته نشتینت دوره

هتای میگتی هگامنشتی، ختط یونتانی، ختط براهمتی هاستت، بته خطوا ههای  یر سکایی بدست متا رستیده، و شتامل نامدر متن

تصتویری   -م(کته از ایرانیتان  ربتی بودنتد، ختط میگتی میالمتی را کته صتوتی 550-720مادهتا )  2.و خط خروشتی می باشتند

های شاهنشتاهان آن سلستله م( کته در کتیبته 323-55۹بود، بته ختط میگتی الفبتایی تبتدیل کردنتد. ختط میگتی هگامنشتی )

 3ترین خط آریایی به  ساب می آید.ی خط میالمی استا و ظاهرا  کهنیافتهبکار رفته، صورت تکامل

های هگامنشتی بتود، ولتی تتا کنتون اثتری بته زبتان فارستی باستتان، یتا زبتان ی افغانستان کنونی جتزو ستاترا با آنکه محدوده

 4.میالمی از این سرزمین بدست نیامده است

یونتتانی(  نتتدهار -ی)آرامیی دو زبانتتهنبشتتتهتتترین ستتند مکتتتوبی کتته از جغرافیتتای افغانستتتان کنتتونی بدستتت آمتتده، سنگکهن

م(، امیراحتور هنتد کته مُبغلتتا دیتن بتودایی بتود، در آن  268-232ی آشتوکا)شانتههتای دهنبشتته یکتی از فرماناستا ایتن سنگ

هتتای ی زبانهتتای ستتامی، از ختتانوادههای زبانزبتتان آرامتتی از زیتتر شتتاخه 5ستتال  بتتل از امتتروز 2283باشتتدا یعنتتی درج می

 6ای رسمی شاهنشاهی هگامنشی نیز بود.هآسیایی. است، که یکی از زبان-یقاسافر

 
  یی ها کوه که دارد  وجود  یپهناور دشت یاآس سدر :)آمویه( کآ.اُ  سدشت منوان  یرز 117 بند سوم کتاب  یخ،توار هرودتا . 51 تا  35 صص  یانیان، ک  سن، یستنکر 1.

  یانزرنگ رتیان، پا یرکانیان، ه با یشانا   یانم مرز در یراز داشت، تعل   یانخوارزم به یم د در جلگه ینا   د.نکنیم جدا  هم  از  را  هاآن  تنگه پنج  و اندکرده ا احه   را  آن

 دارد.  تعل   هگامنش   شاه بزرگ شاه به جا آن ایران،  چیرش  زمان از  ول   استا  شده وا م هاتایمن  و

 . 35-37 صص یرانی، ا   یهازبان یخ تار یدیابباغ ییرضا .2

 . 35۹    ماد، یخ تار  کشاورز، یمکر یترجمه یاکانوااد .3

 . 7  افغانستان،  در کهن یهانوشته و خط یخ تار ا53   بزرگ،  یوشدار یدارجهان ی، شهباز شاپور .4

 . 7  افغانستان،  در کهن یهانوشته و خط یخ تار ا286  ینستون، پر دانشگاه انتشارات افغانستان،  (،2014)یدوپر ییلو .5

6. LANGUAGES OF IRAQ, ANCIENT AND MODERN; BY J.N. POSTAGE; BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOI IN IRAQ; P. 63 . 
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آرامتی  نتتدهار، نیتز از همتتین -ی هنتدینبشتتتهی آرامتی تکستتیال در بیترون از جغرافیتای افغانستتتان کنتونی، و سنگنبشتتهسنگ

 اند.دوره

ناور متعلتت  بتته ویمتتاتکتو جتتد، یتتا خطتتی )بتتاختری، خروشتتتی، ویتتو ختتط نتتا شتتناخته شتتده( دشتتت-ی ستتهنبشتتتهسنگ

 1ی نگست میالدی نوشته شده.م( پدر کنیشکای کوشانی است، که  د ا ل در سده100-27س )ویماکدفیز

اند، کتته بتته زبتتان بتتاختری و بتته ختت  یونتتانی کوتل و رباطتتک متعلتتا بتته شتتخ  کنشتتکاهای سرخکتیبه

هتتزار دو، یعنتتی کمتتتر از  ۲م نوشتتته شتتده۱۲۷ی رباطتتک در حتتدود ستتال  اند؛ کتیبتتهشکسته نگاشته شتتده

هتتزار ستتاله را آوریم کتته ادعتتای تتتاریخ پن گونه، از اقوام آریایی نیتتز ستتندی بدستتت نمتتیبدین  سال قبل!

ی تتتاریخی جغرافیتتای افغانستتتان کنتتونی، عصتتر تتترین ستتنوات بتترای دورهبتواند به اثبتتات برستتاند. کهن

ی ایتتن ستترزمین، متتهتنهتتا ه  م دوام داشتتت. در آن عصتتر نتتهو  ۴۸۶م تتتا  و  ۵۲۲داریوش استتت، کتته از  

بلکه آن حواشیِ بیشتر از متتتن، کتته متتورخین ایتتن دوره ادعتتای شتتمولیت شتتان را در جغرافیتتای سیاستتی 

 :افغانستان دارند، در چارچوب یازده ساتراپی یا شهربانی، جزو شاهنشاهی هخامنشی بود

یالم، بابتل، آشتور، مترب، متودرای هتا بتودم. پتارس، متساین ]استت  کته از آن متن شتدند. بته خواستت اهتورامزدا متن شتاه آن

هتای ستاکن آستیای صتغیر(، متاد، ارمنستتان، کاپادوکیته، پرثتو، زرنتگ ها(، ستارد )لیتدی(، یونتان )یونانیدریا )فینیقی)مصر(، اهل

)سیستتتان(، هر تتی و)هتترات(، بتتاختر )بلتتخ(، ستتغد، شنتتدار )دره کابتتل( ستتو )حوایتتم بتتین دریاچتته آرال و دریتتای مازنتتدران(، 

 .3کشور. 32ی رود هیرمند(، رخج ) ندهار(، مو )مکران و ممان( جمعا  )دره شوشثته

هتایی کته هاستتا بنتا بته  تول اکثتر متورخین افغتانی، در تمتام جنگها، شتزارش جنگترشتماریبری دیگتر از خودمورد برجسته

 ایم.ایم، همواره ما پیروز بودهداشته -هامگصوصا  با انگلیآ-هابا خارجی

 
1.  BACTRIAN LANGUAGE; N.SIMS-WILLIAMS, FASE,|||, PP.334-349; AUGUST 2011. 

 جا. همان .2

 . 6 بند یستون،ب یکتبه  ی، هگامنش شاهنشاهان یهافرمان شار ،  نارمنرلم .3
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انگلتیآ را بتا اختصتاری هرچته تمتام -هتای افغتاناما  قیقت امر چنتین نیستتا متی کوشتیم هتر سته جنتگ مستمی بته جنگ

 بررسی کنیم. 

 های افغان و انگلیس جعلیات جنگ 

 

   :نگ اول ج 

 جنگ اول افغان و انگلیآ سه مر له داشت. 

ی  نتدهار در هفتتم اشستت کابتل بتدون کتدام مقتاومتی بدستت انگلتیآ افتتاد: س شتون انگلتیآ از جبهته  ی نخست:مرحله

امیتتر  1آبتتاد، و در ستتوم ستتیتمبر وارد کابتتل شردیتتد..اشستتت وارد جالل 17وارد کابتتل شردیتتدا و  شتتون دوم انگلتتیآ در  183۹

ه را بدستت آردا امتا پادشتاه بگتارا او را زنتدانی ستاخت. پادشاه افغانستان، بته بگتارا فترار نمتود تتا کمتو روستی  خانمحمددوست

 وار.کته متردم بترای جنتگ آمتاده بودنتد، بتار دیگتر بته  تول  بتار سفترار دیوانتهبعد از فرار از بگارا به پتروان برششتت، در  الی

 وام داشت.م( د1842جنوری  6تا  183۹اشست  7نموده خود را به انگلیآ تسلیم نمود. این مر له دو سال و نیم)از

شتااع، نتوانستت در میتان متردم جتای پتا بتاز کنتدا ستراناام ی انگلتیآ بته رهبتری شاهنشاندهاما دولت دست  ی دوم:مرحله

ر م تاتمیناتی کته از جانتک مااهتدین داده شتده بتود،  توای مترکور در حتول  وای انگلیآ مابور به تر  کابتل شتد، و ملتی

آبتاد، نته تنهتا یتو جنتگ فزیکتی و متادی،  بتار متی نویستد: سپتآ ایتن جنتگت راه جاللمتار شردیتد.  آباد تاروجالل  -راه کابل

الحقیقته در ایتن جنگتی کته بتین در جتای دیگتر: سفی  2دو دشتمن را شکستتند..هتا در هتربلکه یو جنگ معنتوی بتودا و افغان

ی  ربتتی، بتتر تاتتارت و دولتتت رستتیدهو وع پیوستتت، آن یکتتی )انگلتتیآ( امیراحتتوری نتتو بتته دو کشتتور آستتیایی و اروپتتایی بتته

تکیته متی نمتودا و ایتن دیگتری یتو کشتور  تدیم آستیایی بتود کته اصتالت اختال    -با  هر و  رور-اسلحه و اخال  استعماری

 3ی شر ی خود را نباخته، و در حی جنگ اول افغان و انگلیآ آن را تبارز داد..کریمانه

 
 . 533    ، 1  ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1

2.   561 . 

3.  563 . 
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آبتاد، پالتو از راه جاللتار، مثتل کترت  بتل، یتو ستتون بته رهبتری جنترال   وای انگلیآ به انتقام ایتن کشت  ی سوم:مرحله

م، بتار دیگتر بتدون مقاومتت 1842ستیتمبر    11ستون دیگر بته رهبتری جنترال نتات از  نتدهار هاتوم آورده، کابتل را بته تتاریخ  

 خاننشتانیدند. دوستت محمتدرا از تبعیتد بتاز شردانیتده، دو بتاره بتر تگتت امتارت    خاناشغال نمودنتدا و ایتن بتار دوستت محمتد

 های  بلی دست برداشته بود، بلکه کامال  زیر فرمان انگلیآ  رار داشت.بار نه تنها از خواستاین

شوهتای افغانتان، در ایتن نکتته بته  یترت وشتماری بتا شتنیدن شفتدر متوارد بی: سشویتدرابرتآ در متورد نتتایج جنتگ اول می

زننتد! بته داننتد، مگتر مکتررا  داد از پیتروزی بتر متا میا کتامال بتا احتالع از اوضتاع و آشتاه میکه ختود راما آنان در  الیفرو رفته

ستتیل، مبتتور پیتتروز پالتتو از کوتتتل خیبتتر، و ویتتران رابرتی سرآبتتاد بتته وستتیلهرستتد کتته آنتتان از دفتتاع کامیتتاب جاللنظتتر می

ها از زبتان همتان افغانتانی کته بته  تول شتویی  بتار بعتد 1ی وی، کمتترین احالمتی ندارنتد..ساختن بازار اصلی کابل بته وستیله

رابرتآ سداد از پیروزی می زنند.، می نویستد:س ایتن جنتگ جنترال رابترتآ را متتیقن ستاخت کته استتیال بتر کشتور افغانستتان 

ت انتد، در شکستحتوری کته نویستندشان نظتامی انگلتیآ وانموده  -کار آسانی نیستتا و دانستت کته جنترال الفنستتن و مکنتاتن

ی معنتوی و ایمتان بته آزادی، ختون ختود را بودنتد کته فترد فترد آنتان بتا  توهکار نیستند، زیرا در مقابل ملتی  رار شرفتهخود شنه

 2نثار می نماید.!

کتته بایتتد دولتتت هتتا در ایتتن  صتتد ختتود کتته بایتتد در افغانستتتان  اتتور مستتتقیم داشتتته باشتتند، ناکتتام شتتدندا امتتا در اینانگلیآ

جانتک ه  بتل از  رکتت از کلکتته بت  خانیدنتدا از  تول  بتار: سامیتر دوستت محمتددی آنان باشد پیتروز شرنشاندهافغانستان دست

رو ختود ی  لتمافغانستان، در مراکره با شورنر جنترال هنتد  بتول کترده بتود کته  کومتت محلتی هترات و  نتدهار را ختارج دایتره

ایتن  3.ا هتیچ دولتت ختارجی دیگتر ارتبتاف مستتقیم بهتم نرستاند.بشناسد. همبنان ومده داده بتود کته بتدون دولتت انگلتیآ بت

خان متی خواستت همتین تعهتد را تعهدات مبنای روابط انگلتیآ بتا افغانستتان را حتی هشتتاد ستال آینتده تشتکیل دادا شتیرملی

گوییتد: پیتروز پریرفتته شتد.  تال ب خانو مبتدالر من ختاننادیده بگیرد که متورد  ملته  ترار شرفتتا و بتار دیگتر توستط یعقوب

 ی  ربی. یا سکشور  دیم آسیایی.؟نهایی جنگ اول کی بود: سامیراحوری نو به دولت رسیده

 
 . 155   هند،  در سال دو و چهل .1

 . 571    ، 1  ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .2

 . 573   جا، همان .3
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 :  جنگ دوم 

نگلیآ   ا فغان و  ا رای سه مر له بود جنگ دوم   نیز دا

فتترار نمتتود: سامیتتر شتتیر  خانهتتا داختتل ختتا  افغانستتتان شتتدند، امیتتر شتتیرملیکتته انگلیآبتته محتتس این ی اول:مرحلتته

.ا و در …دستامبر جانتک متزار رهستیار شتد 13و پیتاده، بته تتاریخ بتا ارکتان دولتتی و فامیتل و یتو فتوج ستواره   …خان  ملی

 2او به امید جلک کمو روسیه، به مزار شریم رفت. 1خان باای او نشستجا فوت کرد، و پسرش محمد یعقوبهمان

بتتا همتتان شتترایطی کتته آنتتان از  -هتتابتته شنتتدمو بتتا انگلیآ ای مستتمبتتا اماتتای معاهتتده ختتانیعقوب ی دوم:مرحلتته

ی انگلتیآ، بتا هتیچ متعهتد شتد کته بتدون مشتوره ختانبنتا بته مفتاد ایتن معاهتده یعقوب 3.صله کرد  -خواستندمی  خانشیرملی

ی دولتت هنتد در دا و نماینتدهنت  شردرو بریتانیتا ملحترم، ستیبی و پشتین بته  لتمکشور دیگتر تتتمین رابطته ننمایتد. منتاح  کُت

آن حتتوری کتته -ی ختتارجیهتتا، دولتتت انگلتتیآ متعهتتد شردیتتد کتته در صتتورت  ملتتهکابتتل جاباتتا خواهتتد شتتد. در ازای این

 4کند، و ساالنه مبلا شا لو روپیه در اختیار امیر می شرارد.کمو می -بگواهد

ی انگلتتیآ را نتوانستتت امنیتتت کیونتتاری نماینتتده -ودی پتتنام معاهتتده شفتتته بتتآن حتتوری کتته متتاده-امیتتر ی ستتوم:مرحلتته

یتابی چنتین امتنتایی شردیتدا و کمیستیون  قیقتتتمین نمایدا او در بلوای مام کشتته شتد، و امیتر از جانتک بریتانیتا متتهم بته بی

امتنتتا همراهتان او بیوکنتتاری  و یکتتم بطتور مقصتتر بته سرنوشتتت ستفیر ]کازشیری کتترد: سامیتر و مشتتاورین نزدیتو او کمنتیاته

، کته خانبته مثتل امیتر دوستت محمتد-کته از آن خبتر شتدپیا از آنکه  شون انگلیآ بته کابتل برستد، سو امیتر همین  5بودند.

هتتای ماتتاور کابتتل ستترشرم پیکتتار بتتا دشتتمن بودنتتد، دفعتتتا  در  اتتور مکنتتاتن کتته ستتایر افغانچهتتل ستتال پتتیا از آن در  الی

 6کته کتدام خیمته را بتا ختود بترده باشتد..ر  نمود، بتا مالته بته خوشتی ]لتوشر  رفتت، بتدون آنمگفیانه کابل را ت  -ظاهر شد

 
 . 38  کاکر،    سن محمد یآ، انگل- افغان  دوم نگج .1

  مردم به و یستادبا بزرشی دربار در  دسمبر  در یرام سخود :یدشو یم که   بار   ول یباره در  کاکر ا150   افغانستان، متتخر پادشاهان ا343   ، 3 ج  یخ، التوارسراج .2
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هتتای انگلستتتان پتتای ثبتتات و اکتبتتر وا تتم شتتد، آخراالمتتر شتتروه استتالم را از کثتترت بمبتتاری تو  6در جنگتتی کتته بتته روز س

شتاه کته متدت   1. صتار فتروکا کترد.ینیاستواری لغزیتده از راه هزیمتت داختل کابتل شتدند، و ستیاه انگلتیآ منصتورانه در ب

متدت نته متاه فیلتد مارشتال  2یو ماه به حور نظربند در  رارشاه رابرتآ به سر متی بترد، بته اول دستامبر بته هنتد تبعیتد شردیتد.

شونتته کتته در صتتدر مقالتته همان-را تحتتت شتترایط معتتین خانآنگتتاه مبتتدالر من 3ستتر الرد رابتترتآ  کمتتران نظتتامی کابتتل بتتود.

 است.ی این جنگ پیروزی نصیک افغانان نبودهامیر کابل ساختند. چنانکه دیده می شود، در هیچ مر له -شفته شد

را شتتودا مر تتوم  بتتار بعتتد از نقتتل  تترارداد صتتله راولینتتدی، آننتتگ ستتوم افغتتان و انگلتتیآ خوانتتده میچتته جو امتتا  قیقتتت آن

سیعنتی انگلتیآ شکستت نظتامی ختود را بتا یتو فتته   نویستد:خوانتد، و میستحمیل شرایط دولت مغلوب بتر دولتت  التک. می

ی مورختتان افغتتان، پیتتروزی مطلتتا سیاستتی و وارتتتان گریگوریتتان متتی گویتتد: »همتته  4سیاسی تالفتی کترد..

ی پیتتروزی ن تتامی بریتانیتتای ی منتتابع بریتانیتتایهتتا را ادعتتا متتی کننتتد«؛ او متتی گویتتد: »همتتهن امی افغان

 ۵کنند«.کبیر را ادعا می

   : جنگ سوم 

 شامل دو مر له است.جنگ سوم افغان و انگلیآ 

اهلل جتواب صتریه امانشتاه کته شتاهبار بترمکآ دو بتار شرشتته، جانتک افغتانی جنتگ را آ تاز نمتودا آناین  ی نخست:مرحله

کتته کتبتتا  اصتتراری نمایتتد، بتته آرامتتی امتتر در  بتتال در خواستتت استتتقالل از وایستترا، دریافتتت نکتتردا سدولتتت افغانستتتان بتتدون آن

متود، و امتالم نمتود کته جتز  فتا ستر دات ختود از نفتوذ های شتر  و جنتوب کشتور صتادر نتاهیز سیاه و سفربری در جبهته

ی مورختتان داننتتد: سهمتتهشر جنتتگ میرا آ تتاز هتتا نیتتز جانتتک افغتتانیانگلیآ 6های هنتتد، مقصتتدی از ستتو یات نتتدارد..شتتورش
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یتتو از ستته امتتا در هیچ 1داننتتد..اهلل را آ تتازشر جنتتگ میامانانتتد، شتتاهی ایتتن جنتتگ اظهتتار نظتتر کردهانگلتتیآ کتته در بتتاره

... در چهتارم متاه متی از ستر د خانداشتت نداشتت: سصتاله محمتدمحوری کته تعتر  کترده بتود، موفقیتت  ابتل  فتا و نگه

در تصترا ختود درآوردا در نهتم متاه متی   -ی ستر دی انگلتیآ در تتورخم  تاکم بتودکته بتر تهانته  -باغ رایمبور نموده  ریته

ی خیبتتر، بتته مملیتتات متقابتتل آ تتاز کردنتتد، و  تتوای افغانستتتان را از بتتاغ بتته ن در دخمتتهانگلیستتیان پتتآ از تقویتتت نیتتروی شتتا

 2تورخم مقک زدند..

وام را متصتترا ششتتتا ی ستتیینبتته کمتتو افتتراد  بتتایلی از ستتر د مبتتور نمتتود، نا یتته ختتانی خوستتت بتته  ومانتتدانی نادرجبهتته

شتت  رکتت نمتودا و  صتد داشتت ختط آهتن کترم را  طتم کنتد: ها که در تتل مو عیتت داآنگاه به سوی شهر و  رارشاه انگلیسی

 رکتت دادا  ی کمکتی بته  یتادت جنترال دایتر، مامتل کشتتار امرتستر، بته امتداد ایشتانس وماندانی ممومی بریتانیتا یتو دستته

مقتک  جنرال مرکور به سرمت تام خود را به تل رستانید، و بتا رستیدن او  توای افغتانی پتآ از برختورد مگتصتر بته ستوی متتون

 3نشست..

 ملته -کته توستط ستاخلوی ستر دی افغتانی  فاظتت متی شتد -ی جدیتدمتاه متی بتر  لعته 2۹سدر محاذ  ندهار انگلیستان در 

کرنیتل، پتآ از تگریتک دیتوار  لعته بته ضترب   خانر م مقاومتت جتدعی نیتروی مترکور بته رهبتری محمتد یوستمبرده، و ملی

شتتان کتته ماتتروج شتتده بتتود، استتیر شرفتنتتد. دریتتن و تتت هنتتوز بتتا افسر ی افتتراد افغتتانی راتتتو ، در آن داختتل شتتده، بقیتته

 4صدرامظم و  ومندان این محاذ در راه بود.. خانمبدالقدوس

ی متقابتل را شتروع نمتود، نته تنهتا نقتاحی را کته بته دستت  شتون افغتانی شتاه کته جانتک بریتتانوی  ملتهآن  ی دوم:مرحله

کته صتا ک منصتبان محلتی بریتانیته آرزو داشتتند ی را متصترا ششتت. سدر  الیافتاده بود، واپآ شرفتت، بلکته جاهتای جدیتد

خصتتومت بتتا دولتتت جدیتتد  خواستتت هرچتته زودتتتر بتتهروی کننتتد،  کومتتت مرکتتز میهار پتتیاآبتتاد و  نتتدستتوی جاللتتتا به

 
 . 284  ین، نو افغانستان  ظهور .1

 . 337   یر، اخ   رن پنج  در افغانستان .2
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بتآ و آ تاز کابتل، خواستتار آتااهلل وا عته نگتار دولتت بریتانیتا در اهلل از حریت   تافا ستیمشاه امتان  1افغانستان پایان بگشد..

 مراکرات شردید.

ستازد: ی ماهیتت جنتگ دشرشتون میرستد کته نگتاه متا را در بتارههایی از جانک کارمنتدان دولتت امتانی بدستت میبعاا  شزارش

-بنتابر تکلیتم ملعتت  -  تتاج ستلطنت را بتدین شترف  ختانامتان اهلل]  الدین کشککی نوشته: سچتون املیحاترت همتایونیبرهان

ولتتدار شتتده بودنتتد کتته استتتقالل و آزادكت او را کتتامال   اصتتل متت  نمتتایم. و دولتتت انگلتتیآ جتتواب آن فرمتتان  را کتته مو تتم  ب

جلتتوس همتتایون  بتتر اورنتتگ پادشاه )بشتترف  صتتول استتتقالل و آزادك افغانستتتان( در اول جلتتوس بتتراك کارکنتتان انگلستتتان 

بتر آن در متو ع  کته مستاکر متا جهتت تتمینتات ستر دیه و ارسال شده بتود، بته یتو ستکوت  طعت  حتوالن  شفتنتد، متالوه  

ی خود رفته بودند، بتر آنهتا در موضتم دکعته بتدون احتالع و پتیا بتین ستاختن  کومتت افغتان ، ایتروپالن  فاظت ثغور اسالمیه

ی انگلیتز آ تاز ]هواپیما هاكت مسله انگریتزك را در پترواز انتداخت. چتون منصتبدار نظتام  متا او را متانم از حیتران شتدند، حیتاره

احتتالع  خانکتته دولتت انگلیتتز بتته توستتط ستتفیر متتا آ تتای مبتتدالر منبته بمباردمتتان کتترد، و از اینتترو جنتتگ آ تتاز یافتتت. تتتا این

دك و استتتقالل او ی افغانستتتان بتتا انگلستتتان بغتتر   صتتول استتتقالل باشتتد، متتا ابتتدا  ستتدت راه آزافرستتتاد کتته: اشتتر محاربتته

دیگتتر کتتدام مستتشله باشتتد، صتترا تا  بگوینتتد کتته در تحتتت متتراکرات آورده شتتود.. آنگتتاه ه بتتی او باشتتیما و اشتتر محاربتتهنم 

کشککی این مطایبته را متالوه متی کنتد:سچون افغانستتان بعتد از زد و ختورد  لیلتی استتقالل ختود را بته زور شمشتیر از انگلیتز 

گلستتتانآ اوال  در راولینتتدك، متعا بتتا  در ی متتراکرات افغانستتتان و انشرفتتت، متعا بتتا  جهتتت ارتبتتاف مناستتبات ستتا ره، سلستتله

نمایتتدا چتتون هتتم آ تتاز شتتر ایتتن شتتزارش خیلتتی منصتتفانه می 2ی افغتتانی جریتتان یافتتت. .....منصتتورك و بتتا خره در دارالستتطنه

رستی ستایکآ متور  شتهیر پتافغانستتان را. ستر     مله را نشان می دهد، هم تمایل  بلی دولتت بریتانیتا بته امطتای استتقالل بته

جهتانی اول اناتام داد، استتقالل افغانستتان شایستته بتود اهلل در جریتان جنگگلیآ نوشته: سنظتر بته ختدماتی کته امیتر  بیتکان

 ای به امیر موصوا داده شده بود.شویا چنین ومده 3شد..بالفاصله به رسمیت شناخته می
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ه بتودا و چنانکته دیتدیم متوفقیتی در پتی نداشتتا هتا در امطتای استتقالل تردیتدی نداشتتند، جنتگ امتر بیهتودبنابراین، انگلیآ

 نیز از دست داد. -در نزدیکی تورخم-ی دیورند، بگا دیگری از خا  راشاه مالوه بر تا ید معاهده

 

 های مشابه با معیارهای مختلفیده بررسی پد
 

شتاهت هتا، و همتین شونته جایشتاه تخوبکننتدا جایمیهتای چندشانته برختورد  با تاریخ، بتا ا توام و بتا فرهنتگ افغانستتان بتا معیار

کته در تتاریخ ایتن سترزمین چته درستت و چته  لتط بتوده، فقتط منتافم  توم  تاکم استت ها، از  بل مشگص است. معیار اینبد

 ال یر.

ناپتتریر التتتاریخی و بح مورخین این مکتتتب، مرزهتتای غربتتی و شتتمالیِ افغانستتتان را مرزهتتای ازلتتی، قبل

تواند مطتترش شتتود! امتتا مرزهتتای شتترقی و جنتتوبی کشتتور را، امتتر مستتتحد ، هیچ اعتراضی نمی  دانند؛می

 خوانند.استعماری و باع  تقسیم یک ملت به دو بخش می

اندا بتتا ایتتن تفتتاوت کتته در خان تعیتتین شتتدهکتته تمتتامی خطتتوف ستتر دی افغانستتتان در زمتتان ستتلطنت امیتتر مبتتدالر مندر  الی

ی شتر ی مترز شتمالی از پتامیر تتا ملتقتای رودکوکبته بته رودآمتو، شتگص امیتر بتا بی، و نیز  طعتهتعیین مرزهای شر ی و جنو

 -دیورنتد اماتا شراشتتا و جهتت تطبیت  اولتییی مستمی بته معاهدهدولت انگلتیآ حترا بتود، و ختودت او بتر هتر دو معاهتده

ن را کته دو ستال بته درازا اناامیتد، شگصتا  بته هتایی را مقترر نمتود و جریتان کتار آنتاختود هیشت  -بتود  هتاکه ورد زبانیعنی آن

خان بتا دهتد: سبته ایتن ترتیتک امیتر مبتدالر منشونته واکتنا نشتان می بار بعتد از نقتل هتردو معاهتده، این  1.د ت نظارت کرد

تتتوان آن را در بتتین معاهتتدات دول، ای کتته میی دیورنتتد را اماتتا نمتتودا معاهتتدهآن همتته هتتوش و  تتوتی کتته داشتتت، معاهتتده

های مستلم و ممتال  داختل افغانستتان را ]کته  ملکیتت افغانستتان ی مال نصرالدین نتام نهتاد. زیترا دولتت انگلتیآ مال تهمعاهده

هتای افغانستتان را کته در زیتر تستلط انگلتیآ نرفتته بودنتد، بتا تقریبتا  سته ملیتون نفتوس که امیتر آن خا شناخته بود، در  الی
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ی دوم ی معاهتتدهامتتا غبتتار هتتیچ واکنشتتی در بتتاره 1.منظور  بار  بایل آزاد استت ، متال و ملتو دشتمن ستاخت.]  آن

از پتتامیر تتتا -دیورند ندارد؛ آن معاهده که مردم واحتتد را در طتتول خطتتی بتته درازی بتتیش از هتتزار کیلتتومتر 

هتتا بتته امضتتا رستتیده! آنکنتتد، و در همتتین مجلتتس و توستت  همتتین امیتتر، جتتدایی از هم جدا می  -خانمآی

ی دیورنتتد که واکنش مردمتتان دو ستتوی متترز افغانستتتان و هنتتد بریتانیتتانوی را علیتته معاهتتدهغبار در حالی

ی دوم را کنتتد، حتتتی ختتودش حاضتتر نیستتت معاهتتدهوار نقتتل میدر مرزهتتای شتترقی و جنتتوبی، فهرستتت

ه طبتتا آن دولتتت روس م موافقتتت بتته عمتتل آمتتد کتت ۱۸۹۵محکوم کند: »بتتین دولتتت روس و انگلتتیس در  

فق  مالک پامیر کتت ن گردیتتد. پتتامیر ختتورد و واختتان در دستتت راستتت بتته افغانستتتان بتتاقی مانتتد. ایتتن 

رو دو دولتتت استتتعماری ایستتت کتته همستتایگی افغانستتتان را بتتا کشتتور چتتین حفتت ، و قلتتمهمتتان منطقه

 ۲.کرد«انگلیس و روس تزاری را از هم جدا می

تهدیتد بته مقاحعته و جنتگ بتاالی امیتر تطبیت  شردیتدا ی اول می شوید: سختط دیورنتد بته زور و جبترت ی معاهدهفرهنگ در باره

و در آن افغانستان  طعات وسیعی را به بریتانیه واشترار شتد، معترالو نمتی تتوان شفتت کته ایتن اراضتی بته وا تم از پیکتر دولتت 

ی  کومتت  تبال  دیتدیم، اکثتر منتاح  مترکور در آن تتاریخ و  بتل از آن، در زیتر اداره  کتهافغانستان جدا شده باشتد. زیترا حوری

ی کتتاب افغانستتان در پتنج  ترن اخیتر استتا در  تالی کته او یکتی این که نقل شتد، نظتر تفرهنتگت نویستنده  3.افغانستان نبود.

استت کته  بتل از تقستیم هنتد ، دومتین کسیترین مگالفان اماای ایتن معاهتده بتودا فرهنتگ بعتد از مر توم میونتدوالاز جدی

 -های پشتتونی یتو متده نشنلیستتا او در ختاحراتا متی نویستد کته نامته4ی دیورنتد مقالته نوشتتو پاکستان، ملیه معاهتده

ی ی ستتر د در آستتتانه، رهبتتر صتتوبهخانمبتتدالغفار ختتانبرادر خانرا، بتته داکتتتر مبتتدالابار -از جملتته مبدالمایتتدخان زابلتتی

مشتهور بتتود، در آن زمتتان از ستوی  تتزب کنگتتره صتتدرامظم  ختتانی شتتبه  تتاره، رستانیده استتتا جبارختتان کته بتته داکترتازیته

 دانند.خان همه میایالت سر د بودا مناسبات نزدیو زابلی را با رییآ جمهوراسب  داوودخان، و برادرش سردارنعیم
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ل فهتتم استتتا او در زیتتر منتتوان سستتر د شتتمالی. متتی ی دوم دیورنتتد، پتتیا از پتتیا  ابتتواکتتنا فرهنتتگ در برابتتر معاهتتده

 -  صتتورت شرفتتتخانمبتتدالر من] ی اول پادشتتاهی اوکتته در دوره -جتتوارنویستتد: ستعیتتین  تتدود کشتتور متتا بتتا ممالتتو هم

یعنتی فرهنتگ ایتن بتار  1داری او را تشتکیل متی دهتد.ی زمتامی دورهتترین کارنامتهی  کومتت مرکتزی، بزرگهمراه با تقویته

ستتو بتا زور و ارمتاب و ختتون ریتزی، و از ستوی دیگتتر درتبتانی و ستازش بتتا اضتر نیستت بگویتتد کته دولتت روس از یو تتی  

دیگتر جتدا کترد. او تفتاوتی دولتت افغانستتان، مردمتان وا تد را در حتول ایتن ختط از همدولت انگلتیآ، و از جانتک ستوم بتا بی

م 18۹6کمیتت نداشتت، از اینکته سدولتت روستیه در متاه متار  شتاهی بتر ایتن منتاح   اشوید چون دولتت سافغانستتان. هیچمی

ختتانم  را تتییتتد نمتتوده، و بتته ایتتن صتتورت وابستتتگی از زرکتتول تتتا آی -متترز میتتان افغانستتتان و تاجیکستتتان کنتتونی] ایتتن ختتط

حقیقتتت اینستتت کتته استتت! امتتا  جتتای خوشتتی 2المللتتی مستتال شردیتتد.واختتان بتته افغانستتتان توستتط یتتو  تترارداد بین

بدخشان همواره یک بدخشتتان بتتوده، دو ستتوی رودخانتته ملتتت واحتتد بتتود کتته توستت  حکمرانتتان محلتتی 

شتتد. ایتتن بتتارِ نخستتت استتت کتته ایتتن ملتتت واحتتد بتته دو بختتش تقستتیم بنام »میر« یا »شتتاه« اداره می

بتته -ی دیورنتتدپتتس از معاهتتده -د. چنانکتته وقتتتی مردمتتان آن ستتوی رود فهمیدنتتد کتته اینستتوشتتومی

جتتا بتتا ی وستتیعی بتتا مرکزیتتت کتتوالب، یکعتت وه بتتراین، منطقتته  3.علا دارد، تعجتتب کردنتتداوغانستان ت

شتتدند. تخارستتتان تتتا زمتتان نتتادر این سوی رود با مرکزیت تالقان یا کنتتدز، جمعتتاا تخارستتتان خوانتتده می

ان، ی بابریتت بتتود، یتتا از بلتتخ، یتتا از بدخشتتان و یتتا از کابتتل اداره میشتتد. در دورهافشتتار، یتتا مستتتقل می

ی نیمتته ی کابتتل بودنتتد. پتتس از آن بتته یتتک ناحیتتهبدخشان و تخارستان بتته شتتمول کتتوالب جتتزو صتتوبه

 4.که روسیه آنرا به پادشاهی بخارا ملحا نمودمستقل تبدیل گردید، تا این

ی رود: ابتتدا بایتد توجته داشتت کته مترز میتان افغانستتان بتا روستیهو اما در رابطه بتا مترز افغانستتان و روستیه از آمتو تتا هتری

 م1872-1873ای در ستال  ر متادهی چهتانامتهرود، از ستوی دولتتین روس وانگلتیآ، حتی یتو موافقتتزاری از پتامیر تتا هتری
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ی دوم حتول ماترای وستطی آمتو ی دوم دیورنتد تطبیت  شردیتد. متادهد کته بتا معاهتدهی اول همتان بتوتعیین شردیده بودا ماده

چته، سترپل، شتبر ان، میمنته و انتدخوی، کته شفتت: سمنتاح  آ ی ستوم میستازد. متادهخانم تتا خمیتاب را مشتگص میاز آی

شفتت: ی چهتارم آن میا و متادهمتاورای آن بته  بایتل آزاد ترکمنتان  ترار دارد.ستت واین آخترین انتهتای ستر د شتمالی افغانی

ی در وا تم دو متاده  1.ی خراستان واضته بتوده،  اجتت بته تترکار نتدارد.سسر د  رب افغانستتان بتین منتاح  هترات و منطقته

محتتس یتتو  -از  بیتتل کتتوه، تیتته یتتا رودخانتته-ی ارضتتیهااخیرالتترکر، وضتتا ت الزم را نداشتتتندا زیتترا بتتدون ذکتتر نتتام مارضتته

منازمه و تقابل متی شردیتد. از جانتک دیگتر مطتاب  اصتل استتعمار، افغانستتان ملکیتت دولتت انگلتیآ بته   شویی بوده، باموکلی

وشو بتا جانتک روستیه را داشتت، نته دولتت افغانستتان. بنتابراین، بتا توجته بته ابهتامی آمدا فقط انگلیآ صال یت شفت ساب می

ی تتتزاری بالفاصتتله بعتتد از اماتتای ، و دولتتت روستتیهم1880ی فتتو  وجتتود داشتتت، دولتتت افغانستتتان بعتتد از کتته در دو متتاده

هتای ستوم ی دیمتوشرافی منطقته دشرشتون شتد. ظتاهر مادهی مرکور، از دو حرا به فعالیتت آ تاز نمودنتد، تتا چهترهنامهموافقت

از خمیتاب بته سترخآ وصتل خواهتد شتدا  -از شتر  بته  ترب  -نمودند کته ختط متورد نظتر، بطتور مستتقیمو چهارم چنان می

ی آختتال. در شرفتنتتد. امتتا روستتیه بعتتد از اماتتای سمعاهتتدهده در داختتل  تتدود افغانستتتان  تترار میصتتورت متترو و پتتنجدرینکتته 

ی هشتتتاد کتته ختتود را از ستترخآ بتته فاصتتلهستتال، آن نا یتته را رو بتته جنتتوب تصتترا نمتتود، چنانبتتا ایتتران، حتتی سیزده م1881

 -رودی آن حتول هتریمثلثتی را داشتت کته رآس آن خمیتاب، و  امتده  ی ذوالفقتار رستانید. ایتن ستا ه شتکلکیلومتر به دهنته

 بود. -از ذوالفقار تا سرخآ

هتتای روس و هتتای تعیتتین متترز دولتم(، یعنتتی تتتا آن زمتتان کتته هیشت1886تتتا  1880دولتتت افغانستتتان حتتی شتتا ستتال)از 

هتا هتا و ممتدتا  تاجوهتا، اوزبومنی اصتلی ایتن منطقته را کته ترکانگلیآ با هتم مال تی شردیدنتد، و پتآ از آن نیتز، ستکنه

 The advent of Pashtun] های پشتتتون.هتتای افغتتان را بنتتام سمالتتداربودنتتد، بتتا زور بیاتتا ستتاخت، و کوچی

Maldars in north western Afghanistan; by Nancy Tapper در آناتتا استتکان داد. ایتتن  

ماتتو انگلیستتی -( استتت، ابتتتدا از ستتوی کلنتتل ستتی، ای. ییتتتAfghanization) ستتازی.مملیتته کتته مستتمی بتته سافغان

ادوارد ییتت، از کمیستیون مترزی م  چتارلز 1884] مشتوره داده شتد: سدر متاه جتون خانبته امیتر مبتدالر من  -هیشت تعیتین مترز

را تتییتد ریاتوی آنهتای پشتتون از جنتوب تعتویس شردنتدا حر تی کته کلنتل هتا و کوچیها بتا  لزیتوصیه نمود که جمشیدی

 
1. THE KINGDOM OF AFGHANISTAN; P,170 . 
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ی آن بتا یتو تیتر چنتدین فاختته را متی کُشتد، در دستت ی نظتری کته بته وستیلهنمود و به امیر فرستاد، که او آن را بته منزلته

ستتازی ختود را اینگونتته صتترا ت داد: ستنهتا  بایتتل  یرافغتتانی ی افغانکتتابا، نظریتته 18۹3ییتتت در بتاز چتتا  ستتال  1.شرفتت.

هتا متراوده یتا ارتبتاف دارنتد، و هتا یتا روسکته بتا ترکمن  انتدها و  یرههتای هراتتی و جمشتیدیهزارههتای میمنته،  نظیر اوزبو

بتود، خشتونت و اشتر بتیم حتوالنی شتدن مقالته نمی  2.هتا محتدود خواهنتد بتود.هتا ا احته شتوند، آنهنگامی کته توستط افغان

 3.کردم ساوتی را که امیر در تطبی  این حرج  یر انسانی و متعصبانه بکار برد، از  لم مال فیس محمد کاتک نقل می

ی ختوب امیتر موضتم مر وم  بار در ایتن خصتو  بستیار متایوس کننتده استتا او ایتن جنایتت تتاریگی را زیتر منتوان کارنامته

بتترای تعیتتین مالیتتات  خاندانتتد: سامیتتر مبتتدالر مندرج نمتتوده، آن را اساستتی بتترای جمتتم آوری مالیتته می خاندالر منمبتت

م بتته تعتتداد 1886کشتتی را استتاس  تترار دادا او بتته شتتمار مواشتتی نیتتز پرداختتت. و در ستتال ی زمتتین و جریکاراضتتی، مستتا ه

نشتین ستاخت. هترات منتقتل و ده  اجبتارا  در مراتتم بتاد یآ و مر تاب  زمین والیتات فتراه و  نتدهار راخانوار مالداران بتی  1362

اراضی در دسترس ایتن متردم بتا مصتارا ستفر، و بترر و شتاو و پتول تقتاوی شراشتته شتدا و مقترر شتد کته بعتد از چهتار ستال 

 4.مالیات بیردازند.

بته  خانامتا امیتر مبتدالر منکنتد: س بیتان متیرغوتی روستیه را ایتن حتور خان در برابتر پتیا بار مرر متدم واکتنا مبتدالر من

ها و مغشوش مانتدن خطتوف ستر دی دولتتین،  تبال  بته ستیاه هترات امتر کترده بتود کته از جویی روس ر  جلوشیری از بهانه

نبایتد موجتک   -کته کمتتر از  ملته بته میمنته و هترات باشتد  -ی روسو هتیچ  رکتت تحریتو کننتدها  اندجنگ با روس ممنوع

ی محتتافا بتتدون دفتتاع بتته مر تتاب مقتتک ده تاتتاوز کنتتد،  طعتتهپتتنجهتتا شتتردد. اشتتر روس بتته لحه از حتترا افغاناستتتعمال استت

 5.تر آید، از مر اب هم به میمنه مقک کشیده شود.نشیندا اشر روس پیا
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لتت افغانستتان ی رو در رو میتان جانتک هنتد بریتتانوی و دوی شتر ی و جنتوبی افغانستتان، در متراکرههتاکه اشاره شتد، مرزچنان

کترد. امتا مرزهتای شتمالی و  ربتی داد را بته منتوان یتو موضتوع داخلتی ختویا تلقتی میمشگص شردیدا انگلتیآ ایتن روی

ایتتران تعیتتین شردیتتدا زیتترا انگلتتیآ ختتود را مالتتو -روس، و انگلتتیآ-هتتای انگلتتیآافغانستتتان، در متتراکرات میتتان حرا

دو متورد اخیتر، فقتط نقتا مشتورتی و نظتارتی داشتتندا زیترا از جانتک دولتت   های افغانستتان در هتردانست. هیشتافغانستان می

 های روسی و ایرانی  د ن شده بودند. انگلیآ، آنها از هرشونه تماس با هیشت

و اما مرز میان افغانستان و ایتران: در ربتم اول  ترن هاتدهم متیالدك، سترزمینی کته هتم اکنتون افغانستتان خوانتده متی شتود، 

بته شتمول -رو دولتت صتفوی ایتران بودنتدا کابتل بتزرگد جداشانته بتود:  نتدهاربزرگ و هترات بتزرگ جتزو  لتمشامل پنج وا 

رو هنتتد مغتتولیا بلتتخ بتته شتتمول سچهتتار والیتتت. جتتزو امتتارت بگتتارا بتتودا بدخشتتان، جتتزو  لتتم -تاریگیپشتتاور و افغانستتتان

 نورستان و هزاره جات، مناح  نیمه مستقل بودند. 

ی ایتتران ابتتدالی مو تتتا  از بدنتته خان  بدستتت مبتتداهلل112۹ختتان هتتوتکی، و هتترات در بدستتت میرویآ  1122 نتتدهار در ستتال

 ، بته هیشتت دولتت نتادری ملحت  1151  و  نتدهاردر ستال  1143افشتار، هترات در ستال  صفوی جدا شدند. امتا بتا ظهتور نادر

کته از رود ستند تتا رود فترات، و از ختوارزم تتا   شردیدا مناح  مستقل و نیمه مستتقل نیتز شتامل دولتت نتادری شردیدنتدا دولتتی

 ی او به سرمت متالشی شردید. رو متصرفهم کشته شد، و  لم1747 / 1160بحر هند وسعت داشت. نادر در سال 

دهتتان معتبتتر نتتادر،  تتدرتی فتتراهم ستتاخته، و  نتتدهار را پایتگتتت ختتویا  تترار داده، امتتالن ا متتدخان ابتتدالی یکتتی از فرمان

های ستوم و هفتتم پادشتاهی ختویا، نته تنهتا هترات، بلکته بگتا امظتم خراستان  ربتی را نمتود. او در ستال  سلطنت مستقل

ی نتتادر داده شتتد، کتته او و ر  نتتوهرو ستتلطنت ختتود ستتاختا خراستتان  ربتتی بتتا مرکزیتتت مشتتهد، بتته شتتاهی  لتتمنیتتز ضتتمیمه

ی ختود توانستت آن  تدود را  فتا یو ستالهوتفرزندانا تابم دولتت درانتی بودنتد. تیمورشتاه فرزنتد او در حتول ستلطنت بیست

کنتتد. امتتا بتتا متترگ او، بنتتا بتته اختالفتتاتی کتته میتتان فرزنتتدانا بتتروز کتترد، از تتدود  ربتتی امیراحتتوری ابتتدالی، تنهتتا هتترات، و 

ی خراستان  ربتی را دولتت تتازه ظهتور  اجتاری بته ایتران ملحت  های شتر ی سیستتان در دستت آنتان بتا ی مانتدا بقیتهبگا

محمود ستدوزایی و پسترش کتامران، نتزد دولتت  اجتاری ایتران همتان نقشتی را متالوه، دولتت هترات بته رهبتری شتاه نمود. به

شتاه دمتوا بتر سترت هترات،  نتدهار، بلتخ و  تتی کابتل را فترو هتا داستت. دولتت  اجتاری هیچداشت، که دولت مشتهد نتزد درانی
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ولتی بنتا بته تهدیتد دولتت هنتدبریتانوی، و بته ستبک مترگ  م هترات را محاصتره نمتود،1837مهد ایتران در ستال  نگراشتا ولی

هتتا بتتر م، انگلیآ183۹کتته درستتال شتتاه  اجارپادشتتاه ایتتران، موفتت  بتته تستتگیر نگردیتتده، ختتود را مقتتک کشتتید. تتتا آنملیفته

هتترات را  م1856 تتال، آن دولتتت در ستتال اینی در بتته دیتتوار  اجاریتته شتتدند. بامقتتدرات افغانستتتان  تتاکم شردیدنتتد، و همستتایه

ی انگلیآ به سوا ل خلتیج فتارس، نته تنهتا مابتور بته مقتک نشتینی شردیتد، بلکته نتاشزیر شتد متصرا ششتا ولی بنا به  مله

شونتته ادمتتای ارضتتی نستتبت بتته م پتتاریآ را اماتتا کنتتد. مفتتاد آن معاهتتده ایتتن بتتود کتته اوال  دولتتت ایتتران هیچ1857ی معاهتتده

هتای افغانستتان را، بایتد از حریت  دولتت انگلتیآ ثانیتا  هرشونته اختتالا ختود بتا هریتو از دولتهای افغانستان. نداردا  سدولت

 های افغانستان.، کابل و هرات بود. ل و فصل نماید. مراد از سدولت

ختتان رو امتتارت کابتتل میتتان ختتود بودنتتد، ملیزایی مصتتروا تقستتیم  لتتمشتتاه کتته بتترادران بتتار امتتا در موضتتوع سیستتتان: آن

ی شتتاهی  اجتتار داشتتت، امتتالن تن از امتترای محلتتی سیستتتان، بتتا استتتفاده از پیونتتد خویشتتاوندی کتته بتتا ختتانوادهیتتو ستتربندی

ختتان نتتام، م، آزاد1863و  1861های مگتتتاری نمتتود. بتتدین شونتته بگشتتی از سیستتتان بتته ایتتران تعلتت  شرفتتت. میتتان ستتالخود

ی ات خراستان اناتام دادا دولتت ایتران موافت  بته مفتاد مهدنامتهرو  اینتدیگر از امرای محلی سیستان،  مالتتی ملیته  لتمیکی  

ی انگلتتیآ در پاستتخ بتته رستتل وزیتتر خارجتتهپتتاریآ، از دولتتت انگلتتیآ خواستتت کتته جانتتک افغانستتتان را متتانم شتتردد. امتتا جان

تی بتترای تقاضتتای ایتتران بتترای پادرمیتتانی، ابتتتدا نوشتتت کتته چتتون بریتتتانی سیستتتان را  تت  ایتتران نمتتی دانتتد، بنتتابراین ضتترور

کتته ایالتتت شتتاه کتته جانتتک ایرانتتی اصتترار کتترد، در آختترین جتتواب ختتویا بتته ایتتران شفتتت: سنظتتر بتته اینبینتتد! آنمیتتانای نمی

استتت، دولتتت انگلتتیآ  تتل ایتتن اختتتالا را بتته  کمیتتت سیستتتان میتتان ایتتران و افغانستتتان استتباب اختتتالا و کشتتمکا شده

 1.موضوع ندارد.کند، و هیچ نوع دخالتی در شمشیر حرفین ا اله می

م بتته سیستتتان  ملتته کتترد، و بگتتا بتتزرگ آن را متصتترا 1865دولتتت ایتتران بتتا در دستتت داشتتتن چنتتین ماتتوزی، در ستتال 

 2.ی نظامی نمودنیز تهدید به مداخله خانششت. انگلیآ زمانی  اضر شد میان حرفین  کمیت نماید که، شیرملی
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رفریدریو استتمیت آن شتتد کتته سهرکتتینتیاتته هرچتتی در دستتت دارد، بتته همتتان بستتنده کنتتد، و بتتیا از ایتتن  ی  کمیتتت ستتت

ی متترکور را خارجی بتته افغانستتتان تعلتت  شرفتتت. نتیاتتهاصتتلی بتته ایتتران، و سیستتتانکستتی ادمتتا نداشتتته باشتتد.! سیستان

آن   کته ناصترالدین شتاه بته لنتدن رفتت، بته ختواها ملکته ویکتوریتا بتههای هردو دولت نیریرفتندا دولت ایتران آن زمانهیشت

 شاه پنهان نکرد. خان نا رضایتی خود را هیچرضایت نشان دادا اما شیرملی

. اندو امتا متتورخین ایتتن دوره، دلیتتل ادمتتای مالکیتت افغانستتتان بتتر سیستتتان را، تعلتت  تتاریگی آن والیتتت بتته افغانستتتان دانستتته

یافتتت تتتاریگی، باتتای  رکتتت در مستتیر رهکننتتدا یعنتتی هتتا  رکتتت میمتتورخین در ایتتن موضتتوعآ کتتامال  در ختتط سیاستتت دولت

کنتتد کتته آشتتنایان بتته مبا تتو کننتتد. مر تتوم  بتتار ادمتتای پتتا در هتتوایی مطتترج میرا تعقیتتک می هتتاهای رستتمی دولتسیاستتت

ی والیتتت تر، متعلتت  افغانستتتانآ و جتتز ادارههزار ستتال زیتتادهدر تتتاریخت بیشتتتر از یتتو  ستتازد: س]سیستتتانتتتاریخ را متعاتتک می

کتته: سیستتتان بتتا همتتین نتتام ایتتن ادمتتا از دو نظتتر مایتتک متتی نمایتتد: نگستتت این 1..د...ش و جتتوین افغتتانی بتتوهتترات و ال

رغوتی  آالمیالدی داردا و تتتی در اواختتر  تترن دوم  بتتل از متتیالد، فرهتتاد دوم پادشتتاه اشتتکانی متتانم پتتیا بتتل یسیستتتان، پیشتتینه

هتای ی هیرمنتد شردیدنتد، سو همتان  ستمی کته  وزهوارد  توزهساکاها به سوی  رب شردیتد، آنتان بته ستمت جنتوب پیبیتده  

ی هتامون کته تتا ایتن زمتان درانایتان نتام ی هیرمنتد و مال تهملیای آمتو بته نتام تگارهتا بته تگارستتان معتروا شتد،  توزه

ها موستتوم شتتد، و از ایتتن نتتام متتورخین ( یعنتتی مستتکن استتکاییSakasthanaها بتته ساکستتتانا)داشتتت، بتته استتم استتکایی

ی استتالمی در دوره 2.ی سیستتتان بتته میتتان آمتتد.ب در  تترون وستتطی ساستتتان ستتاختند، و از ایتتن کلمتته استتم موجتتودهمتتر

مالوه بتر تترکر آثتار جغرافیتایی و تتاریگی نگستتین ایتن دوره، کتتاب معروفتی بنتام ستتاریخ سیستتان.، از همتان مصتری کته 

ها وا تد سیاستی و اداری مستتقل بتوده دهتد کته سیستتان متدت بتار ادمتا متی کنتد، در دستت استتا و بته روشتنی نشتان می

 -کنتتد،  تتتی نتتامی از افغانستتتان وجتتود نداشتتتا و تتتازهار ستتال. کتته  بتتار ادمتتا میاستتت. امتتا در همتتان ستتتاریخ بیشتتتر از هتتز

ی ستوم  ترن هشتتم هاتری نتام آن ظتاهر شردیتد، ایتن افغانستتان تتا  ترن از آن زمتان کته در دهته  -که بارها شفته شدهچنان

چگونته متی توانتدجزو آن نزدهم  تی وا د اداری هم نشد، چه رستد کته وا تد سیاستی یتا کشتور مستتقل باشتدا پتآ سیستتان 

 بوده باشد!
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دوم چنانکتته در زبتتر منتتوان ستوزیتتم و توضتتیه نادرستتت مواریتتو ارضتتی و فرهنگتتی بتتا همستتایگان. ختتواهم شفتتت، دمتتوای 

تر از استتناد تتتو خواهتتد آورد: ستترزمین سیستتتان ی ملکیتتت از استتاس نادرستتت استتتا چتتون حتترا مقابتتل استتنادی مقتتدمپیشتتینه

، نه به افغانستان و نته بته ایتران کنتونی! اشتر ادمتا شتد کته سیستتان در زمتان ا مدشتاه ابتدالی جتزو متعل  به ایران تاریگی بود

 افغانستان بود، جانک مقابل ادما کرد سیستان از زمان نادرافشار و  بل از او جزو ایران بود. 

خطته منتوان کترد: سفعتال    جانک ایران به صترا ت فارستی بتودن زبتان متردم سیستتان را یکتی از دالیتل مالکیتت ختود بتر آن

باشتتد، و زبتتان اهتتالی آن فارستتی استتت.ا و متتدمی شتتد کتته فارستتی زبتتان متتردم افغانستتتان می سیستتتان در یتتد تصتترا ایتتران

ای بتتود کتته جانتتک افغانستتتان را بتته  التتت دفتتامی انتتداخت: سرواج زبتتان فارستتی دلیتتل ی ماتتاب کننتتدهنیستتت! ایتتن  ملتته

هتتای مگتلتتم بتته شتتمول فارستتی معمتتول استتت.! امتتا در رآس زیتترا در افغانستتتان زبانشتتودا  اکمیتتت ایتتران بتتر سیستتتان نمی

ستتوی دیورنتتد، موضتوع زبتتان متتردم پشتتونگوا  تترار دارد! یعنتتی حتترج دالیتل همتتین دولتتت، در دمتوای  اکمیتتت بتتر اراضتی آن

نتتی بحتتو ستتر دات، بتتا یعتصتتا  دارد! در موضتتوع وا تتد، دمتتوا بتتا ایتتن استتتدالل، بتته مرزهتتای شتتر ی و جنتتوبی افغانستتتان اخ

 معیارهای دوشانه برخوردصورت می شیرد!

م، ایتتن اصتتل مُستتلغعم را فرامتتوش 1۹1۹م تتتا 183۹های اکثتتر متتورخین ایتتن دوره،  تتین نگتتارش تتتاریخ افغانستتتان از  تتدود ستتال

بتیا نبتتوده: ای ی دوفقترهکننتد کته روج تمتام معاهتتدات پادشتاهان و امیتران ستدوزایی و بتتارکزایی بتا انگلتیآ، یتو جملتتهمی

ی دولتت انگلتیآ بتا ا تدی  ت  تتتمین متراوده ندارنتدا در امتور داخلتی بترای اجترای اهتداا  تومی سدر امور خارجی بی اجازه

]ستگن امیتر  آن دولتت را نیتز خواهنتد داشتت. -و شتاهی نظتامی -ی سیاستی، بلکته ستالج، پتول و  مایتهاند خود، نه تنها آزاد

آنتان ختود را مالتو  .  304ه الرد دفترین در راولینتدیا افغانستتان در پتنج  ترن اخیتر،  بت  -بتا انتد  تفستیر  -خانمبدالر من

ستدوزایی، بته امیتر  خانمحمتددانستتندا چنانکته الرد لیتتن در پیغتامی کته بدستت ستفیرش مطابی چون و چترای افغانستتان می

ی تتزاری، و مرزهتای ی شتمالی بتا روستیهرو در تعیتین مرزهتافرستتاد، ایتن نکتته را بته وضتا ت شفتته بتود! ازیتن  خانشیرملی

دهی ی مشتورهشتدا  اتور هیشتت افغتانی در هتر دو متورد، جنبتههتای افغانستتان داده نمی ربی با ایتران، هتیچ  قتی بته دولت

ختانم، ریتیآ هیشتت انگلتیآ، ملنتا  هیشتت افغتانی را از تمتاس بتا هیشتت که در مورد تعیین مترز میتان پتامیر تتا آینداشت. چنا

ی منم کردا و در موضوع تعیتین مترز سیستتان، ریتیآ هیشتت ایرانتی از مال تات بتا هیشتت افغتانی ختودداری نمتود! مالوتتا ، روس

ی تتتزاری را کتته متترز میتتان افغانستتتان و روستتیه -م را 1873شورچیکتتم -ی شرانویتتلنامتتهدولتتت هنتتد بریتتتانوی موافقت
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خان های مبتدالر منحتور، بته درخواستتاماتا نمتودا و همین خانای بتا شتیرملیالامله مشتگص کترد، بتدون هتیچ مشتورهفی

برای تعیین مرز با روسیه و عتی ننهتاد، تتا آن و تت کته ختودش زمتان را بترای تعیتین مترز مستامد دیتد. دولتت روستیه نیتز در 

ی متراکره ی تعیتین ختط مترزتقاضتا نمتود کته بتا دولتت انگلتیآ در بتاره  - بل از و وع جنگ و اشغال آن نا یته-بحران پناده

 ها ممدا  تعلل و تساهل نمودند!ا اما انگلیسی1کند

، بتار دیگتر در ختور انتدها در متاجرای تعیتین مترز، از ایتران  مایتت کردهکننتد کته انگلیستیکه مورخین این دوره ادما میاما این

رفتتا مگتر شتمار میالینفتو افغانستتان بته  نویستد: ساز و تت ا مدشتاه ابتدالی سیستتان جتز  ا مر وم  بار می2تعاک می نماید

)بته تحریتو انگلتیآ( اشتغال کترد و بته    ستمتی از آن را ایتران  ]جنتگ بترادران بتارکزایی   در  ین اختتالل داخلتی افغانستتان

ر و هتر دو بتا-ها در  ترن نتزدهم بته  مایته از افغانستتان، دو بتارولی  قیقت ایتن استت کته اوال  انگلیستی  3. این ضمیمه نمود.

دانستتند، ها افغانستتان را ملتو مطلت  ختود میا ثانیتا  بتا توجته بته اینکته انگلیستیاندبتا ایتران وارد جنتگ شتده  -بر سر هترات

)بتته مصتتمونی کتته در فتتو  از هولتتدیچ نقتتل  کتته از آن بکاهنتتدکوشتتیدند اراضتتی آن را شستتترش دهنتتد، نتته اینبتتدون تردیتتد می

کتته  تتبال  شفتتته شتتد، بیشتتتر در خراستتان، سیستتتان و در تمتتام افغانستتتان، چنان شتد، توجتته کنیتتد(! ایتتران بتترای تصتتا ک اراضتتی

 همواره ادما داشته، نیازی به تحریو خارجی نداشتا فقط منتظر فرصت بود، که بدست آورد.

همتتان حتتوری کتته -م بتته هتترات  ملتته نمتتودا ایتتن زمتتان 1837م( در ستتال 1834-1848 / 1250-1264محمتتد شتتاه  اجتتار)

ی دوستت کته و تتی بترادران  نتدهاری از نامتههتای ختانوادشی بترادران بتارکزایی بتود. چنانمصادا بته مگالفت  -شوید بار می

آمتد، نته تنهتا بتا ی جدید انگلیستی هنتد آشتاهی  اصتل کردنتد،  تر  مقابلته بتا ایتن پیاالحکومهمحمدخان به لردآکلند نایک

روستیه ممتد و محتر  ایتران   4.راحتور روستیه نیتز تتتمین ارتبتاف نمودنتدایرانیان، بلکه از حری  سفارت روسیه در تهتران، بتا امی

 الستتلطنه و پستر ارشتتد شتتاه اجتار  کتته مبتاس میتترزای نایک] هتتا  بته یگانتته مترد فعتتال دربتتاردر  ملته بتته هترات بتتود: س]روس

یعنتی در -حریت  فتو تات در شتر بود، چنین تلقتین کردنتد کته متی توانتد اراضتی از دستت رفتت در  فقتاز را از    ملی شاهفته]
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ا و تا این جتا شتکی بتا ی نمانتده باشتد کته ایتران در  ملته بته هترات، از  مایتت دولتت روس 1جبران نماید.  -سمت افغانستان

صتورت ایتن ادمتای  بتار کته شویتا ایتن  ملته بته تحریتو انگلتیآ بتوده، حتاهرا  مبنتایی نتداردا بگشتی از برخوردار بودا درین

ی تمتام افغانستتان استتا و اشتر ی هترات مستشلهفیر انگلتیآ در تهتران بته الرد آکلنتد چنتین استت: سمستشلهی مکنیل ستنامه

در -هرات سقوف کند و ما در راه ناتات دادن آن هتیچ کوششتی بته ختر  نتدهیم، یقتین دارم کته ایتن موضتوع روی شتهرت متا

را موضتوع بتر همته آفتتابی استت کته  کومتت اثتر منفتی خواهتد شراشتت. زیت  -منطقته وا تم هستتندهمه شهرهایی کته در آن

 2.ازد.اندانگلیآ در  فاظت نمودن هرات سعی بلیا خود را به کار می

ی مترزی هترات بتا ایتران( نیتز دچتار لغتزش میشتودا او )نا یته ی هشتتادان بار در تشریه مواضتم روستیه و انگلتیآ، در  اتیه

اصتتغر صتتدرامظم ایتتران شتتاه، و ملیناصرالدین -ایتتران و روستتیه بعتتد از بتتر شتتمردن چنتتد  تترارداد ا تصتتادی میتتان-ستتواز یو

کنتتد کتته آن کشتتورستحت نفتتوذ مستتتقیم روستتیه  تترار شرفتتته استتت.ا از جانتتک دیگتتر خوانتتد، و ادمتتا میپرستتت. میراسروس

ی یهوفصتتل  اتتترستتیدند، در  لها کتته از ضتتعم دولتتت ایتتران مطمتتشن بودنتتد و از دولتتت افغانستتتان مینویستتد: سانگلیستتیمی

در مشتتهد  فیصتتله نمتتود کتته راجتتم بتته موضتتم فرزنتته و ] هشتتتادان جانتتک ایتتران را التتتزام کردنتتدا و جنتترال  نستتل انگلتتیآ

ی افغانستتتان( مطتترج دختر و شوراب)متصتترفهممل نیایتتدا ولتتی موضتتوع ستتنگی ایتتران(، هتتیچ متتراکراتی بتتهکرمه)متصتترفه

 د!مند بوگلیآ بهرهی روس و انزمان از  مایههمیعنی ایران به حور  3.مراکره  رار شیرد.

زننتدا و العتا مگالفتت در هتا  لتم میهای دولتذکر مکرر این نکتته الزمتی استت کته متورخین ایتن دوره د یقتا  در تتییتد سیاستت

منتد استتا مگتر نااد دولتت بریتانیتا در کابتل، از چتی منطت  مقالنتی، و از چته اختال  متدنی بهرهی اروپاییبرابر  اور نماینده

نااد، یتو دام بترای کستک منفعتت بیشتتر نبتودا آیتا  صتد بته جتان نماینتدشان و ستفرای تشویا امنیت جتان ستفرای اروپتایی

ستتیزی و استت؟ چترا متورخینآ انسانانگلتیآ، بته تحریتو شتاهان و شتاهزادشان افغتان نبوده -انگلیآ در هتر دو جنتگ افغتان

 نمایند؟ور را توجیه میهای شناخته شده در کششری دستهو شی

 
 . 15۹   ، جاهمان .1

2. .CORRESPONDENCE RELATING TO PERSIA AND ; [KINDLE EDITION, 2020; AFGHANISTAN, P.122 

 . 682   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .3
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حور هو امتتا متتورد دیگتتر  اتتاوت در امتتر وا تتد بتتا معیارهتتای متفتتاوت، بحتتو ا تتوام استتتا بتترای منظتتور ختتا ، فرهنتتگ و بتت

ی هابتدون در نظتر شترفتن ریشته  -دهنتدا از آن جملته تمتام شویشتوران زبتان پشتتو رامشگص زبتان را معیتار  ومیتت  ترار می

خواننتد. امتا بترای ا توام دیگتر، ایتن معیتار را کنتار نهتاده، نتااد و تبتار را استاس  ومیتت  ترار پشتتون می  -ناادی و تباری آنتان

وان و زننتد،  اضتر نیستتند فارستیهتای فارستی یتا ترکتی  ترا میای را کته همته بته زبانهای تبتاری و نتاادیدهند. شروهمی

 نی چنانکته دیتدیم چنتدی  بتل دولتت اشترا  1.!تر  بگوانندا و مدمی هستند کته میتان اینتانسمگرج مشتتر . وجتود نتدارد

با اخر فتوای ملمتی از متورخین اکتادمی ملتوم افغانستتان، در یتو ا تدام کتامال  متعصتبانه و  یتر ملمتی، فارستی زبانتان، ترکتی 

 د:ها اکثریت هستنتر تقسیم کرد، تا نشان دهد که در افغانستان پشتونزبانان و داردی زبانان را به اجزای فروتر و کوچو

 سلیست ا وام تثبیت شده ج. ا. افغانستان:

  ببا . 4۹جوشی         . 25پشتون           . 1

 میر دای. 50پامیری        . 26و          یتاج. 2

 میرسیده. 51مناانی        . 27هزاره          . 3

 جمشیدیان. 52   سنگلیبی    . 28    اوزبیو     . 4

 افشاریان. 53اشکاشمی       . 2۹ترکمن          . 5

 حاهریان. 54  روشانی     .  30بلو            . 6

 سلاو ی. 55    واخانی    .  31   ای      پشه. 7

 تیموریان. 56شغنانی       .  32ایما           . 8

 
 ..افغانستان در هاپشتون سزوال یمقاله ی، ا دانوارالح  .1
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 ارالت-برالس. 57تر           .  33نورستانی       . ۹

 خانیایل. 58 رل           .  34مرب          . 10

 یفتلی. 5۹تاتار        . 35 ر یز         . 11

 یانلقی.  60مغول      .  36 زلباش         . 12

 کاوی. 61ساکایی     .  37شوجر           . 13

  وزی. 62    ی  خاندولت.38براهوی        . 14

 اغبغکه. 63تایمنی      .  3۹اهل هنود      . 15

 جغتایی. 64بیگ         آل.40سیکان         . 16

 ییشغرغی. 65 زا           . 41سادات         . 17

 کرم ملی. 66ساانی       . 42اورمر           . 18

 شیخ ملی. 67   زنویان       . 43پراچی        . 1۹

 اورته بال ی. 68    وشگانیان    . 44ُکرد          . 20

 اویغور . 6۹     بیات     .  45   شیخ محمدیان. 21

 بابریان. 70نیما           . 46     شاخیالن   . 22

 فرملی. 71پی          نیو. 47    خلیلی     . 23
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 شداری..کُه. 48  شوار        . 24

شناستتی فهرستتت هتم ختتالا مبتانی ملتتم انسانی تتتاریخ بتا ی بمانتتدا زیتترا ایتن جتا آوردم تتتا در  افظتهایتن فهرستتت را در این

های  توم، اساستی همتین دوره ارا ته داده استت. در ایتن فهرستت ممتدا  مقولتهستت کته  انوناستا و هتم در تاتاد بتا فهرستی

 نویسد:زاده میاند. آ ای سید محمدبا ر مصباجکالن، حایفه، تبار و خیل، باهم  احی شده

هتتا تعریتتم هتتای کلیتتدی هستتتند کتته ستتاختار اجتمتتامی بتتا آن، حایفتته، ایتتل و خیتتل، وا های  تتوم،  بیلتتهی  بیلتتهسدر جامعتته

دهتتد. در  تتوم، ستتطه تعلقتتات ای( را تشتتکیل میی ایلتتی ) بیلتتهشتتود. در ایتتن جامعتته،  تتوم بتتاالترین ستتطه انتزامتتی رابطتتهمی

امتا ستطه ایتن تعلقتات تتا ستطه  بیلته   تواند مبتنی بر روایات  یتر مستتند و ظتن و شمتان تتاریگی باشتد،تباری و فرهنگی، می

 شفاا، مینی و  ابل استناد است.

شتودا و  بیلته الزامتا  بگشتی از یتو هویتت  تومی استت و نمتی توانتد هویتت جداشانته داشتته باشتد.  وم از چند  بیله ایااد می

شتود. ی بتزرگ تشتکیل میهر  بیلته متشتکل از چنتد خیل)حایفته( استت، و هتر خیتل از چنتد تیتره و هتر تیتره از چنتد ختانواده

هتتایی دارد، و  بایتتل پشتتتون نیتتز از ایتتن امتتر ایتتن ستتاختار در میتتان ا تتوام و  بایتتل مگتلتتم و در کشتتورهای مگتلتتم تفاوت

هتتای کتته نیتتای مشتتتر  ی خانوادهتبتتار از نستتل امامتتان شتتیعه. . بتته مامومتتههای مربی سپشتتتونمقالتته] مستتتثنی نیستتتند.

 ، نه یو  وم.اندمی شودا سادات یو تبارداشته باشند، تبار نیز شفته 

محمدی، بتتاش، ستتادات، متترب، کتترد، شتتیخ: تاجتتو، ایمتتا ،  زلاندوانهتتای آتتتی فارستتیدر ایتتن فهرستتت ا تتوام، حوایتتم و تبار

ختتانی، خیلی، خلیلتتی، جتوشی، پراچتتی، پتتامیری، مناتانی، ستتنگلیبی، روشتانی، اشکاشتتمی، واختتانی، شتغنانی، ستتاکایی، دولتشتاه

، اغبغکغته،  توزی، کتاوی یتا بال ی، شغترغیآشتدای، فرملتی، بتابری، اورتتهپی، کُهختانی، نیتوبیگ،  زنتوی، ستاانی،  وشی، آلتایمن

میتر ا همتین شونته در ایتن فهرستت از ملتی، یفتلتی، تیمتوری، ستلاو ی، حتاهری، افشتار، جمشتیدی، دایشاوی یا ششتی، کرم

ودداری شتتده استتتا اینتتان فارستتی وانتتان شتتر  و جنتتوب افغانستتتان، و متتاورای آن وار ممتتدا  ختتو دتهشتتان ذکتتر ا تتوامی چتتون دته

 هستند. 
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پی، کهگتدای، وان و هتم هتزاره باشتند: نیتوزمتان، هتم فارستیها متی تواننتد هم تی در این فهرستت فشترده، برختی از دستته

ختتانی، و بتتاش، بیتتات میرستتیدی، ایلکتته هتتزاره،  زلمیتتر ، و ستتاکایی. کمتتا اینملتتی، دای، ابکتته،  تتوزی، کتتاوی، کرمشتتری

 .اندملی، فارسی زبان و شیعه مرهکشیخ

 : اندزبانی دولت اقوام ذیل ترکیدر فهرست منتشره

ای و اویغتور. مالوتتا  بترالس، چغتتایی، لقتی-اوزبیو، تترکمن،  ر تز، تتر ،  رلت ، تاتتار، مغتول،  تزا ، نیمتا ،  یبتا ، ارالت

انتتدا برختتی از کردهتتا و تبارختتانی تر بتتاش، بیتتات، افشتتار، و ایل زل هتتایمرهبی چتتون اکثتتر تیرهشتتیعها تتوام فارستتی زبتتان و 

کتته بتتا کتتدام  تتوم زیستتت ستتادات بنتتابر اینتبتتار متتی باشتتند. کمتتا اینکتته مردم، ایرانیاندبتتاش شتتاملهتتا کتته در ایتتتالا  زلبلو 

 شوند.رده میشو شموان، یا پشتو زبان، یا ترکیباهمی دارند، فارسی

ی مملتی نتداردا و مقصتد از آن فقتط ستفر ته بینتداز تقسیم شهروندان کشور بر مبنتای نتااد و تبتار، هتیچ مبنتای ملمتی و فایتده

کن. است. آنبته متی توانتد شتهروندان را در زنتدشی مملتی کمتو نمایتد، ثبتت نتام شتهروندان بته امتبتار زبتان متورد  کومت

 ، و در جریان تحصیل است، ال یر.ی آنان در ادارات دولتیاستفاده

، کته انتد  شتود، موافت  بته  تول شتاره نویستان افغتان، جملته فرزنتدان  تیآ مبدالرشتیدکی پشتون یا افغان خوانده میو اما آن

استت. تحقیت  در  قیقتت ایتن ادمتا بیترون از کتار ماستتا امتا موافت  رساند، که معاصر ستلیمان پیتامبر بودهاو نسک به افغنه می

 ها به دو دسته تقسیم می شوند: اصلی و وصلی:خان ختو، پشتون ول خوشحالبه 

 پشتون په اصل سره بنی دی

 یا  ر شتی دی یا بیتنی دی 

 لودی  لای دی له بیتن له لوره

 په سره بن پوری بیا کرالنی دی 

متتتو دختتتر بیاز مگالطتتت بی بن،  ر شتتت، و بیتتتن استتتا و وصتلیهای سترهناماصتلی از فرزنتتدان و ا فتتاد سته پستتر  تتیآ بتته

هتتا، و از ها، درانیی اصتتلیتتترین زیرمامومتته ستتین بتته وجتتود آمتتده استتت. مهمی  تتوری تاجتتو بنتتام شاهبیتتتن بتتا شتتاهزاده
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 ستتین زی بتتن شاههتتا بتته  تتلزاییرستتندا و  لبن بتتن  تتیآ میهتتا بتته خرشتتبون بتتن ستترههاستتت. درانیزاییها  لوصتتلی

  : 236تواریخ خورشید جهان،  ] شیرندافغانان در پنج حبقه جا می یسانشاره نو وری. در ماموع نزد اکثر 

خیتتل:  125خیتتلا )نتتزد شنتتداپوری 120خیتتلا کررانتتی،  52خیتتلا متتتی، ۹5خیتتلا  ر شتتتی،  25خیتتلا بیتنتتی، 105ستتربنی، 

  1. ه...های  دیم بسیار منشعک شدهای نو از خیعال و زیهای جدید و زیکه آن و ت تا این مهد، خیلسچون

بی.، بلکته سستببی.یساصلی. و سوصتلی.، آن چته ختود را افغتان میدو دسته  بیرون از ی دیگتر ا بته مبتارهاندخوانتد، نته سنغستغ

وردگ، بتتا اصتتالت هنتتدی یتتا از (1ستتت: ها در برختتی منتتابم  تترار آتیشتتده.ناند. فهرستتت سافغاشتتده.سمفغتتن. یعنتتی سافغان

جتاجی، یتا زازی بتا اصتالت هنتدی، (3نورستتانیا    -ایی یتا پشتهدداربتا اصتالت    ، یتا ستاپیصتافی(2نسل سید محمد شیسودرازا  

هتای شتگی، مریتری، تتری ملقتک پستر بتود بنام ستتوریانی، از نستل ستیدمحمد شیستودراز، او را پتنج(4از شا  مونتد  توم اوانا  

شنتداپوری، از فرزنتدان ستتوری یتا ستتوریانی بتتن (6مشتوانی، از نستل ستید محمتد شیستودرازا (5بته شنتداپور، امراخیتل، و همترا 

تتتارن، از (۹ا 2ستتیندزایی، یتتا ستتیدزی از نستتل ستتید دُرجمتتال بگتتاری(8خونتتدی، بتتا اصتتالت خانتتدیا (7ستتید محمتتد شیستتودرازا 

-بتنگا، از  تریا(12ا  3 رشتین، منستوب بته  اترت بتالل(11خطتانی، یتا ختتانی منستوب بته ختتنا  (10نسل ستید حتاهرا  

تتتوری، بتتا اصتتالت ( 15ی آمیتتزش ستتید و کاستتیا زمریتتانی، اوالده(14زیا ختتدوزی، منستتوب بتته ستتید، پوپتتل و  تتل(13جتتتا 

ی ستها  بتن موستی بتن خروتتی، بتزرگ کترده(17شیستو درازا    هنتی، از نستل ستید محمتد(16هندی، از شا  موند  توم اوانا  

هتا آنتان را رمیتت ناصتری، ختود را بته هوتتو متی رستانندا ولتی هوتکی(18زی، بن متو بنتت بیتتن بتن  تیآا  ابراهیم بن  ل

بگتیتتار، از ( 22ی افغتتان در خوستتتا شتتانی بطتتور همستتایهمقبتتل، بتتا اصتتالت دته(21بلتته، ؟ ا (20خیستتور، ؟ ا (1۹ا 4داننتتدختتود می

ی دستت مبتداهلل بتن اورمتر بتن کررانتی یتا کررانتی، تربیته شتده( 23ای در  ر زستتان(ا نسل سید اسح  اُوشی) اوش نام نا یته

کتتوتی، بتا اصتالت ستتید، کته در کنتتار (25ا 5مترهکنام هنتدو نستتک و هنتدو بنتوچی، از فرزنتتدان بتانو دختتر ستتترم(24خرشتبونا 

 
 177  جهان،  یدخورش تواریخ  .1

 273   جهان،   یخورش یخ توار .2

 221   یدجهان،خورش یخ توار .3

 53  ، 2ج  افغانی، یات  .4

 266  جهان،  یدخورش یخ توار .5
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زی بتن شنتداپور بتن ستتوری بتن ستید یعقتوب(26ا  1بیتتن پروریتده  بتراهیم بتن پرستیولیآ بتن وم بیتنتی متی زیستته، و او را ا

ممتتران (2۹ی  ستتین بتتن شنتتداپورا زی از اوالده ستتین(28ی ابتتراهیم بتتن شنتتداپورا زی از اوالدهابتتراهیم(27درازا محمتتد شیستتو

از (32ی شنتتتدا پتتتورا دری پتتتالره، از اوالده(31ی ختتتوبی دختتتتر شنتتتداپورا زی، از اوالدهختتتوبی(30ی شنتتتداپورا زی از اوالده

خیتتل، ا متتد خیتتل، پیراخیل، راناحایفتته، و از اینتتان چهتتارده حایفتته بتتاز مانتتده: ستتروران خیتتل، شتتاه 8زی فرزنتتد شنتتداپور یعقتتوب

خیتتل، حایفتته باتتا مانتتده استتت: باز  50و از اینتتان خیتتل،  5از ابتتراهیم زی ( 33خیلا خیل، رانتتهخیل،  تتدم، خواجتتهخیتتل

ی فر تته(35.  …حایفتته، 16زی حایفتته، از  ستتین 70از بتتاز  خیتتل بتتیا از ( 34خیتتلا خیل، انتتزی، امرا یدرخیتتل، شتتیخداداهلل

ی شتیوه  زی، بته منتوان همستایه بتا ی ماندنتد، تتافقیران، اینان فرزندان کسانی هستتند کته بعتد از فتته ستوات بدستت یوستم

ی ملتی بتن یوبتو بتن زی، پتروردهرتتن(36ا 2زیان بیاموزند. اینان ممتدتا  دیگتان و برختی هنتدکی متی باشتدزرامت را به یوسم

 3.بیتن

هاستتتا فارستتیآ زبتتان وانزبتتانی بتتا فارسیانتتد، در افغانستتتان اکثریتحتترا شفتهحتتوری کتته بعاتتی از متتورخین و محققتتین بیآن

 که هیچ  ومی بیا از ثلو نفوس کشور را نمی سازد.مردم افغانستان استا در  الی ٪57مادری  دود 

، و مولتوی 285٪محمتد کاتتک ا مر توم فیس4نفتوس افغانستتان شفتته استت 63٪را  هامر توم دوستت محمتد دوستت، پشتتون

هتتای  تتومی، یتهتتا را مطتتاب  روایتتت  اکم بتتار نفتتوس کوچی. 6محمتتد  ستتین ثلتتو کتتل نفتتوس افغانستتتان شفتتته استتت

 14٪هتتا را ، متتورخین  تترن نتتزدهم نفتتوس کوچی7کنتتد یتتد می( 1۹62نفتتر )ستتال 15271000نفتتر از کتتل نفتتوس 745٫457٫2

 است! از آنبه مورخین  رن نزدهم شفته بودند، بیشتر 2٫38٪شفته بودندا ر م  بار 

 
 25   ، 2ج  ی، افغان  یات  ا272  جهان،  ورشیدخ  یخ توار .1

   277   ، 2ج افغانی،  یات .2

 25  ، 2ج ی،افغان یات  .3

 36   ، ۍ ب افغانستان د  .4

 112   افغان،  ینامهنااد .5

 33  افغانستان، انقالب .6

 11   ، 1ج تاریخ، مسیر در افغانستان .7
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 ی اشتراکات تاریخی و توزیع پدیدهضعف اساسی در توضیح  

تتتاریخ، فرهنتتگ، و  -ی منطقتتههابلکتته بتتا بستتیاری از کشتتور-کشتتور کنتتونی افغانستتتان بتتا کشتتورهای همستتایهمتتی دانتتیم کتته 

شر از کتدام منطقته برخاستتته، و زادشتاه موستتآ ی  کومتتتمواریتو مشتتر  دارد. چنانکتته بتر  ستتک اینکته ختانواده یتتا سلستله

ی ختود را از رو متصترفهشر تمتام  لتملتی آن  کومتتبتودا وآن سلسله کاا بتوده، دارالحکومته یتا پایتگتت در همتان منطقته می

شتد. بتا ایتن تفصتیل: در زمتان متتمون پایتگتت در رو بنتام همتان سلستله شتناخته میی آن  لتمکتردا و همتههمان جا اداره می

ه بتود. در جتا رشتد کتردالرشید از متادر باد یستی بته ا تمتال زیتاد در همتین جتا زاده شتده بتود، و در همینمرو بودا چون متمون

ی حتتاهری ی حاهریتتان پایتگتتت در نیشتتاپور بتتودا حتتاهر از فوشتتنج هتترات بتتود، بتته دالیلتتی نیشتتاپور را پایتگتتت سلستتلهدوره

صتفاری بنیتان شترار ایتن سلستله، در زرنتج بته دنیتا آمتده بتود. در ی صفاریان پایتگت در زرنج بتودا یعقتوب لیوساخت. در دوره

استتمامیل اول بتتن ا متتد ستتامانی در بگتتارا زاده شتتده بتتود. در زمتتان  زنویتتان در  زنتتی و ی ستتامانیان در بگتتاراا چتتون دوره

رو ستامانی کته مترز  لتم-الهورا بنیان شرار این سلسله الیتگین بودا او بعتد از متزل از ستیه ستاالری خراستان، ختود را بته  زنتی

روایتی ختود  ترار داد. در زمتان را مرکتز  کممقک کشتید، تتا از  هتر منصتور بتن نتوج ستامانی در امتان باشتدا همتین جتا   -بود

ها، پایتگت در فیروزکوه، سیآ  زنتی و بتا خره دهلتی بتودا اینتان  کمرانتان محلتی  تور از پتیا از استالم بودنتد، کته  وری

با پریرش اسالم ستمغت خود را  فا کردند. اما بعتد از جنتگ ستلطان مالءالتدین  توری بتا بهترام شتاه  زنتوی، کته بته شکستت 

الدین، الهتور و پتآ از آن دهلتی شتاه ستلطان شتهابشاه منتهی شردید، پایتگتت آنتان بته  زنتی منتقتل شردیتد. آنفرار بهرامو  

ای از ایتن سلستله در آناتا بته ستلطنت پرداختنتد. در زمتان ستلاو یان در اصتفهان و متروا بنیتان شترار را متصرا ششت، شتاخه

شتاه زاده شتده بتودا او اصتفهان را پایتگتت ختویا  ترار دادا ستنار بتن ملواین سلسله حغرل بن میکایتل در خراستان شتمالی 

ی هاشتترار ایتتن سلستتله انوشتتتگین بتتود، کتته در بادیتتهشتتاهیان در شورشتتانجا بنیانی خوارزمستتلاو ی، بتته متترو بازششتتت. در دوره

شتاه کته ا فتاد او بته پادشتاهی آنرانتی ختوارزم شماشتته شتدا و احراا خوارزم به دنیا آمد، و از سوی ملکشتاه ستلاو ی بته  کم

 رسیدند، شورشانج را پایتگت خویا ساختند.

بتتودا محتتل تولتتد او معلتتوم  ختتانختتان پستتر تتتولی پستتر چنگیزشتترار ایتتن سلستتله هالکوخانیتتان در مرا تتها بنیانی ایلدر دوره

ی آذربایاتان را پایتگتت ا تهنیست ا اما و تتی از جانتک بترادرش منگو تاآن بته ختانی  ترب امیراحتوری مغتول تعیتین شتد، مر

خانیتان، صتا ک مقتام ی  توری بودنتد، کته در همکتاری بتا ایلساخت. در زمتان آل کترت در هتراتا اینتان از نوادشتان سلستله
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شتترار محمد مهتتین بتتود. در زمتتان تیموریتتان در ستتمر ند و هتتراتا بنیانالدینی اینتتان شتتمآامیتتری در هتترات شتتدند. سرسلستتله

ترا تای بتود کته در شتهر کتا در نزدیتو ستمر ند بته دنیتا آمتد، و ستمر ند را پایتگتت امیراحتوری ختود   این سلسله تیمور بن

ر  کته در مهتد پتدر بته والیتت خراستان منستوب شتده بتود، هترات را پایتگتت ختویا  ترار داد. در ساخت. امتا فرزنتدش شتاه

بتتودا او در  خانبتتودا  ستتلطان مشتتهور بتته شتتیبانی بتتن خانبگتشتتاهی شتتیبانیان در بگتتاراا بنیتتان شتترار ایتتن سلستتله محمددوره

ختتا   زا ستتتان کنتتونی زاده شتتد، امتتا پایتگتتت ختتود را در بگتتارا یعنتتی در نگستتتین شتتهری کتته متصتترا ششتتت،  تترار داد. در 

 شترار ایتن سلستله، ظهیرالتدین محمتد بتابر پستر ممرشتیخ بتود، و بته پتنج پشتت بتهی بابریان در کابل، آشره و دهلیا بنیاندوره

هتا مابتور بته فترار بته کابتل شردیتد. ستیآ هنتد را متصترا رسید. او جانشین پدر در فر انه شد، امتا از فشتار مموزادهتیمور می

ی صتتفویه در  تتزوین و اصتتفهانا بنیتتان شتترار ایتتن سلستتله ششتتت، و آشتتره و دهلتتی را بتته پتتایتگتی انتگتتاب نمتتود. در دوره

رستتد. استتمامیل در کرد اردبیلتتی میالدینه صتتوفی معتتروا شتتیخ صتتفیاستتمامیل بتتن شتتیخ  یتتدر بتتود کتته بتته چنتتد واستتطه بتت

ی اردبیتتل زاده شتتد، ابتتتدا تبریتتز را، ستتیآ  تتزوین را پایتگتتت ستتاختا امتتا اختتالا او اصتتفهان را پایتگتتت  تترار دادنتتد. در دوره

کتالت خراستان بتودا او مشتهد ، متولتد ختان لیشرار ایتن سلستله نتادر لی مشتهور بته نادرافشتار بتن امامافشاریه در مشهدا بنیان

شتترار ایتتن سلستتله ا متتدخان مشتتهور بتته ی ابتتدالی در  نتتدهار و کابتتلا بنیانرا پایتگتتت ختتویا ستتاخت. بتتاالخره در دوره

ابتدالی، متولتد ملتتان بتود. او کته افستر محتافظین نادرافشتار بتود، بعتد از  تتل نتادر بدستت امترای   خانا مدشاه ابدالی بن زمان

ار آمتد و امتالن پادشتاهی نمتود. او  نتدهار را بته پتایتگتی ختویا برشزیتد، امتا پسترش تیمورشتاه کابتل را باش، بته  نتده زل

 پایتگت ساخت.

کستتان، یکستتان، تاجیستتان،  ر زستتان، ازباند:  زا ی ذیتل تقستیم شتدههاهتا و  تدود آنهتا امتروز بته کشتورروی این  لمهمه

ذربایاتتان، متترا ، ترکیتتها و  تتتی ستتوریه در  تترب، مغولستتتان و ستتینکیانگ و ترکمنستتتان، افغانستتتان، پاکستتتان، ایتتران، آ

خود، و تصتا ک مشتاهیر مشتتر  بته نفتم یتو کشتور، هندوستان در شر . دموای اراضی بتر یکتدیگر، اختصتا  افتگتارات بته

بتود، یتا از تیموریتان المثتل چتون پایتگتت  زنویتان در  زنتی هیچ مبنای مقالنی نمی تواند داشته باشتد. بتا ایتن منطت  کته فی

شتتد، امتتروز از آن ماستتتا و هتتا اداره میروی کتته از ایتتن پایتگتدر هتترات، یتتا از ابتتدالیان در  نتتدهار یتتا کابتتل، پتتآ  لتتم

کتته امتتروزه کشتتورهای ایتتران، آستتیای -ی  زنتتوی، تیمتتوری و ابتتدالی راهارو سلستتلههمینگونتته متتا  تت  داریتتم اراضتتی و  لتتم

را در بر متی شیترد، از ختود بتدانیم! امتا اشتر جغرافیتای افغانستتان امتروزی جتزو  تاکمیتی بتوده   -ندمیانه، پاکستان و بگشی از ه
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مو عیتتت داشتتته، چتترا جانشتتینان آن ،... های همستتایگان، در مشتتهد، بگتتارا، ستتمر ند، متترو، الهتتورکتته پایتگتتت آن در ستترزمین

رو افغانستتان کننتد! چترا پاکستتان  ت  نداشتته ت بتر  لتم،  ت  ندارنتد دمتوای مالکیتهاها، و  اکمان امروزیت آن پایتگتسلسله

کستتان  تدود امیراحتوری یرو نتادر افشتار را نگواهتدا چترا ازبی  لتمباشد میراش دولتت مغتولی را تقاضتا کنتدا چترا ایتران امتاده

ان و  تتی بابریتان چنگیز و تیمتور را دمتوا نکنتد؟ درینصتورت، چترا وارثتان هگامنشتیان، ساستانیان، تیموریتان، شتیبانیان، صتفوی

خواننتد؟ شر میها را بیگانته و اشتغالنگتاری امتروز، آن سلستله   دموای مالکیتت بتر افغانستتان را نداشتته باشتند! چترا در تاریخ

ی هگامنشتتی، اشتتکانی)پارتی(، ساستتانی، صتتفوی، بتتابری، شتتیبانی و استتترخانی را ساجانتتک. و  اتتور شتتان در ها بتتار سلستتله

مر تتوم کهتتزاد دلیتتل  . 6،  1افغانستتتان در مستتیر تتتاریخ، ج] خوانتتدنتتونی را ستغلتتک اجانک.میجغرافیتتای افغانستتتان ک

: اندهتا در تتاریخ  تدیم افغانستتان از چنتدین جهتت شتاملکنتد: سپارتیشونته بیتان میی پتارتی را اینپرداختن بته تتاریخ سلستله

 از  کته  بودنتد  هتاتښای از  هتا شتاخهآریانتا بتودا دوم پارت یتو جغرافیتایی جتزء ختا   ی پارتیتا منکه مال هاول به ملت این

عتروا ستاختندا ستوم ارستاس موستآ ستلطنت پتارتی، بتا بترادران م پارتیتا ختود بنتام را  طعته آن کرده، مهاجرت جاآن به  باختر

کته مرکتز  کومتت نیجتا متازم پارتیتا شتده بته تشتکیل ستلطنت پرداختتا چهتارم تتا زمااش، از اهل باختر بود و از اینو خانواده

بتیا در  واشتی  ربتی و شتمالی ولوس)دامغان کنتونی( بته کنتار دجلته منتقتل نشتده بتود، شتاهان پتارتی کمپارتیا از هکاتومیی

م ستتلطنت مستتتقلی در اراضتتی  120رانتتان پتتارتی در  تتوالی کشتتور متتا نفتتوذ و  اکمیتتت داشتتتندا پتتنام ونتتونآ یکتتی از  کم

 بتا ایتن 1.سراستر جتزو تتاریخ آریانتا استت.  ،ل نمتوده، و بنتام دودمتان و ستلطنت مستتقل پهلتوای هیرمند و ار نداب تشکی وزه

 ها نه! ها و اهالی آن خطههای  احم! فقط ما    دموای ملکیت بر دامغان، نیسا، و بلوچستان را داریم، دولت ات

 اند.های مشتر  به دنیا آمدهشونه است دموا بر سر مفاخر و مشاهیری که در حول تاریخ در سرزمینهمین

عتتد از استتالم. ختتود را بتته شتترج مفتتاخر، مشتتاهیر، بناهتتا، شتتهرها و مر تتوم  بیبتتی نیمتتی از کتتتاب مفصتتل ستتتاریخ افغانستتتان ب

ی افغانستتان تعلت  دارنتدا ظتاهرا  دلیتل ایتن کتار او اینستت ستایهآبداتی تگصتیص داده، کته در  تال  اضتر بته کشتورهای هم

ستان راا ولتی در هتا را متی خواستت، نته خرای اینکنتدا آن زمتان کته او کتتابا را نوشتت، همتهکه تاریخ خراستان را بیتان می

 ها را! ال  اضر نه آنها را می خواهند نه خراسان آن

 
 120  ، 2ج  افغانستان،   یخ تار .1
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چیز باید مبنای تعل  یو شگص بته یتو کشتور  ترار داده شتودا محتل تولتد یعنتی جغرافیتا،  توم و تبتار، یتا زبتان به راستی چه

ی کشتتورها ود اربعتتهی مشتتاهیر و معتتاریم  تترون اخیتتر کتتار دشتتواری نیستتتا چتتون  تتدو فرهنتتگ؟ البتتته  کتتم تعلتت  در بتتاره

مشگص، و اسناد محکمه پستند بترای تعیتین هویعتت اشتگا  شتناخته شتده استت. یعنتی بتر ستر تعلت  کستانی چتون شرامتی 

اوا  زا ستتانی یتا  فتور کستتانی، و مگتتار متو یخان پاکستتانی، صتدرالدین مینتی تاجدیشی، شتهریار ایرانتی، مبتدالغنیبنگله

کته بنتابر بان مشتتر  بتا بگشتی از متردم افغانستتان، متی تتوان  کتم صتادر کتردا مگتر اینر م وجود زکستانی، ملیی الم اوزب

استت ی کسانیالتدین افغتانی. امتا ستگن متا در بتارهمال ظات سیاسی، نتوان هویعت شتگص را روشتن ستاخت، مثتل ستید جمال

 .اندآمده فرهنگی به دنیا-رو وا د زبانیای از  لمکه پیا از تقسیمات سیاسی معاصر، در شوشه

   محدوده  ی تاریخ و جغرافیای اینهاجستجوی حضور افغان در دور دست 

شتتان، در میتتان متتورخین ایتتن دوره، ها در بیتترون از ستترزمین تاریگیهتتا/ پشتتتونبتترای تثبیتتت  اتتور فزیکتتی و فرهنگتتی افغان

واضتته  م(160ی بغتتالن ) تتدودکتیبتتهشویتتد: ساز های بنیتتادی تتتری مطتترج کتترده استتت. او میمر تتوم مبتتدالحی  بیبتتی برنامتته

است کته زبتان مصتر کوشتانی در تگارستتان، یتو نتوع دری  تدیم بتوده، کته در اصتوات و کلمتات و شرامتر، اشتترا  زیتاد بتا 

را متادر زبتتان دری تتوان شفتت. و چتون آثتتار  تدیم زبتان پشتتو نیتتز از  ترن دوم هاتری در دستت استتت، پشتتو داشتت، کته آن

کته پشتتو و دری در ایتن سترزمین دو زبتان تتوآم و مقتارن بتوده، و متالوه بتر سانستکریت در شتر ، و   تتوانیمبنابرآن شفتته می

 1.های محلی هم وجود داشته است.پهلوی در  رب، برخی از لهاه

بتتاختری یتتا بلگتتی استتت کتته در  تتدود نگستتتین اثتتر از زبان -ی بغتتالن متتی شویتتدرا کتیبتتهکتته  بیبتتی آن-کوتلی ستتر کتیبتته

م(ناشتناخته بتود، متدتی از آن بته همتین تعبیتر 1۹57ها)ستالافغانستان کشتم شتدا چتون ایتن زبتان بترای دانشتمندان آنداخل  

شتتناس شتتهیر آلمتتانی، نتتام بردنتتد. متتدتی بعتتد بتته پیشتتنهاد پروفیستتور والتتتر برونتتو هنینتتگ زباننتتام می ناشتتناخته.سزبان

ه نشتده بتود کته ایتن زبتان، همتان سزبتان متردم بلخ.استت، کته بتار باختری. بر آن نهاده شد. تتا ایتن زمتان نیتز فهمیتدسزبان

نگستتت، ابتتن مقفتتم آن را نتتام دیگتتر زبتتان دری خوانتتده بتتود. دانشتتمندان بتته دیتتری توانستتتند آن را بتته درستتتی بگواننتتدا در 

ی ی پتتامیری جتتا داردا دیتترهتتای پشتتتو و ید تتهشتتد یتتو زبتتان محلتتی استتت در میتتان زبانهتتای نگستتتین تصتتور میخوانا
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های دیگتر از ایتن زبتان، فهمیتده شتد، زبتان ایتن کتیبته زبتان رستمی امیراحتوری کوشتانی استت کته نگرشت که کشم نمونته

را سزبتان متردم بلتخ . خوانتده بتود: س... مبتداهلل بتن مقفتم  ( آن  105-142)روزبته بتن داوذیته،    پیا از این، مبداهلل ابن مقفتم

دری و فارستی و ختوزی و ستریانی، فهلتوی منستوب استت بته فهلته، نتام پتنج شتهر   ی فارسی مبارتند از فهلتوی وهاشوید، زبان

است و آن اصفهان و ری و همتدان و متاه نهاونتد و آذربایاتان استت. و امتا دری زبتان شتهرهای متداین بتود و درباریتان بته آن 

زبتان متردم بلتخ در آن بتیا ی متردم خراستان و ختاور،  هتاسگن می شفتند و منسوب به درشتاه پادشتاهی استت و از میتان زبان

تر بود. و اما فارسی، زبان موبدان و دانشمندان و ماننتد آنتان بتود، و آن زبتان متردم فتارس استت. و امتا ختوزی زبتانی استت کته 

شفتنتد. و ستریانی زبتان اهتل ستواد و با آن شاهان و امیتران در خلتوت و هنگتام بتازی و خوشتی بتا پیرامونیتان ختود ستگن می

کته زبتان شفتتار اکثریتت متردم ایتران دری پتآ از پیتروزی استالم، در  الی   .1ی از زبان ستریانی فارستی بتود.نوشتن و هم نوم

هتا را ی آنا ولتی بته زودی زبتان مربتی جتای همتهنوشتتندهتای محلتی ختود میها بته زبانبود، مردمان نوا ی مگتلم تا متدت

هتتا ی کتته از میتتان تودهی ستتوم، بتتا حلتتوع دولتتت یعقتتوب، ور  برششتتت و بتته فرمتتان امیتتری ستتدهکتته سدر میانتتهشرفتتت. تتتا آن

روایتت کترده انتد کته و تتی یعقتوب   ا2.برخاسته بود و جز زبان نیاکان ختود زبتانی نمتی دانستت، دری رستما  زبتان نوشتتار شتد

چتون ایتن شتعر برخواندنتد او متالم نبتود لیو در نوا ی هترات فتو تاتی اناتام داد، شتعرا در وصتم او شتعر بته مربتی شفتنتد، س

 اضتر بتود و دبیتر رستایل او بتود و ادب نیکتو دانستت و بتدان روزشتار نامتو پارستی نبتود، ]ستگزی   م  درنیافت، محمد بن وصتی

ختالقی جالل ا3.چیتزی کته متن انتدر نیتابم چترا بایتد شفتت؟ محمتد وصتیم پتآ شعرپارستی شفتتن شرفتت: پآ یعقوب شفت

ا از مربتی شرفتت، از زبتان نوشتتار زبتان دری و تتی زبتان نوشتتار شتد، بته همتان شونته کته ختط رمطل  بدین باور است کته س

زبتان فارستی تتا زمتانی کته تنهتا   :شتد، نتام را شرفتت. بته ستگن دیگترپیشین، یعنی پارسیگ نیز، که اکنون پارستی خوانتده می

ی ستتوم هاتتری بتته جتتای زبتتان ی ستتدهکتته در میانتتهزبتتان شفتتتار بتتود، بتته آن دری متتی شفتنتتد و نتته پارستتیا ولتتی پتتآ از آن

نوشتتتار شردیتتد، نتتام پارستتی هتتم بتتدان داده شتتدا و از ایتتن زمتتان دارای ستته نتتام شردیتتد: پارستتی، دری و پارستتیگ زبتتان 

دری. ولی روشن بود که چنتد نتام بترای یتو زبتان وا تد تولیتد ستوء تفتاهم نیتز خواهتد کترد و بته زودی بترای هتر نتام پارسی

 .4داشانه به وجود خواهد آمد.تعریفی ج

 
 1342  تهران،   تادد،   رضا از  فارسی یترجمه  ، 113  فلوشل،  شوستاو کوشا  به الفهرست،  الندیم،  ابن .1
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 ( 160-255دری. نتام نهتاد، ابتو مثمتان ممترو ابتن بحتر مشتهور بته جتا ا )لط راسفارستینگستین کسی که ایتن زبتان مگتت

شناستان استتوار بتود، متی تتوان معترور دانستتا ولتی در  تال هتای نگستتین زبانهرچند  بیبی را که ادمتایا بتر خوانا  1.بود

ی ستر  نتداردا و ایتن ادمتا کته در کتیبتهی اهل فن می دانند که زبتان بتاختری در ستیر تحتول زبتان پشتتو ستهمی   اضر همه

 ( برختتی از ماتتامین ختتود را از 32۹-416هتتای پشتتتو وجتتود دارد، مثتتل ایتتن استتت کتته شفتتته شتتود فردوستتی)کوتتتل وا ه

حوری کتته از دری.نیستتتا زبتتان فارستتی دری، همتتانزبان (شرفتتته استتت! زبتتان بتتاختری، سمادر1022-1100ختتان ) الخوش

هتتای فارستتی، پهلتتوی و ستتغدی، بتتاختری. در کنتتار زبانزبانتلط استتت، و متتادر وا تتدی نتتدارد: سگمنتتاما پیداستتت، یتتو زبتتان

 دری.، سهم داشته است. دری. به سزبان فارسیسکایی و  تی خوارزمی در تحولسزبان

ایتتن ادمتتا کتته سآثتتار  تتدیم زبتتان پشتتتو از  تترن دوم هاتتری در دستتت استتت.، نیتتز درستتت نیستتتا ظتتاهرا  منظتتور  بیبتتی 

منستوب بته پتدر خا تان  زنته استت، کته از کابتل بته خا تان ی ای ماعتول، و  طعتهخزانهمنسوب به امیر کرور منقول از پتهشعر

 فرستاده:

 سپه زمی شزنه شگید لویو لویانو بویله لویا

  مال په تیزیو ممله بلوم برا لوم به تور هښ 

؟ تتو بتا تازیتان …باختنتد. ولتی متن لشتکر ختود را بتر متی انگیتزمیعنی لویو در زمین  زنه دفن شد، و لویکان بزرشی ختود را  

 2.همراهی مکن.

کته درستت نقتل شتده باشتد، اوال  بته زبتان پشتتو نیستتا چتون اشتر  بیبی نگفته که این بیت را از کاا شرفتها و بته فتر  این

انیتا  زبتان پشتتو تتازه در  ترن دهتم شتی استت. ثی کامتل هزارهلباس تفغن را که  بیبی برتنا کرده بیرون بیتاوریم، یتو جملته

 ( هتتر دو از کستتانی هستتتند کتته بتترای ۹40-1048 ( و آخونتتددرویزه)۹26-۹81هاتتری بتته کتابتتت در آمتتدا بایزیتتد انصتتاری)

 با ابداع نمودند. زبان الف این
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پتآ ادمتای وجتود . 1داننتدرا نگستتین کتتاب بته زبتان پشتتو می  -تتتلیم پیرروشتان  -البیتاندانشمندان پشتو شناس، کتتاب خیر

 آثار مکتوب به این زبان در  رن دوم هاری، از اساس نادرست است. 

ر م تتکید فرشتته بتر تفکیتو و جتداییسافغانان. از س توم خلتج.، فرهنتگ اصترار دارد کته خلاتی یعنتی  لتزی! سیکتی از ملی

ای را دهلتی جلتوس نمتودا و سلستلهم بتا لقتک فیروزشتاه بتر تگتت پادشتاهی 12۹0التدین در ستال بنتام جالل  ها ]پشتتون  اینان

که در تتاریخ بنتام خلایتان معتروا استت، بنیتاد نهتاد. کلمتات خلاتی بتا  رکتت الم، و خلاتی بتا ستکون الم در آثتار مولفتان 

رستد، و در معنتی وا تد بتر  تومی احتال  متی شتود کته در بتین سیستتان و اسالمی بگا اول  رون میانته مکترر بته نظتر می

تتر تکیته ختان ختتو، کته ختود نقتل کترده، بیال ارستد فرهنتگ بته بیتت زیتر از خوشبته نظتر می.  2کابل سکونت داشتت.

 داشته است: 

 یناستښالدین په سریر  بیا سلطان جالل

 وو والیت د  لای یښچه په اصل  

ی ثلتتو و نویستتد: سو در ستتنههای الهتتور و اجمیتتر بتتا افغانتتان و مستتلمانانت کوهستتتان میهتتای راجتتهفرشتتته ضتتمن شتترج جنگ

ی هندوستتتان بستتیار شتتدند، از کوهستتتان برآمتتده مواضتتم معمتتوره  م  چتتون اوالد ایشتتان ]افغانتتان760هتتت/ 143اربعتتین و ما تته ]

ی ی اجمیتر خویشتی داشتت،  صتد دفتم فتنتهی الهتور کته بتا راجتهرا مثل کرمتان و شتنوران و پیشتاور متصترا شتدند. راجته

ر ستوار بتر ایشتان نتامزد کترد و بتر سترت افغانتان سترکا شستیل نمتود. در ایتن دفعته ایشان نموده یکی از امرای ختود را بتا هتزا

ی ختود فتر  شتمرده بتا چهتار هتزار کتآ بته ی اسالم مزین بودنتد، امتداد ایشتان بتر ذمتهخلج و  ور و مردم کابل که به  لیه

 ردند... .مدد آمدند و ایشان را ماجز و زبون شردانید، همه دست از جنگ باز داشتند و مراجعت ک

ی  ترب ی الهور و کفتار کهکتران موافقتت بته مگالفتت اناامیتد، کهکتران بتا افغانتان بته واستطهچون در همان آوان میان راجه

الهتور  بتا افغانتان صتله کترده بستاف منازمتت را در نوشتتا و چنتد موضتم از لمغانتات را بته ایشتان و ]  جوار متف  شدند. راجته

 
    االسالم، مگزن یمقدمه کاکاخیل،  الح تقویم .1

 25  اخیر،   رن پنج  در افغانستان .2



 ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان 

 

47 
 

نشستتند بازشراشتت، بتا ایتن شترف کته محافظتت ستر د نمتوده نگرارنتد کته آن صتحرا می   وم خلج کته بته حفیتل افغانتان در

 1.لشکر اسالم داخل هندوستان شردد.

ی ی اجمیتر و  توم کهکتران کته تتابم راجتهی الهتور، راجتهی فرشته دو حرا منازمه مبارتند از: یکتی کفتار کته راجتهدر نوشته

شتتود. خلتتج، متتردم  تتور، متتردم کابتتل، افغانتتان و مستتلمانان کوهستتتان میالهتتور استتتا دیگتتری مستتلمانان کتته شتتامل  تتوم 

 جی.:جی. و سخغلآی س لهای وا هیعنیسافغان. نبودن سخلج. کامال  مسال استا و اما در باره

د د تته  بیلتتی خلتتو پتته  لتتط د  لایتتو پتته نتتوم هتتم بلتتل  -نویستتد: سد  لایتتو د  بیلتتی ویتتا او شتتمیرمی ختتانمحمتتد  یات

کته در   انتدمتترجمین کتتاب در پتاور ی همتان صتفحه توضتیه داده  2.دی.  را لتی  کتی  شتاره  پته  نستک  د  چی  هګنرڅکیایا  

 خواند.جی نوشته شد، و خود مولم آن را  لط میزی نوشته شدها و این یگانه جایی بوده که  لآن کتاب همه جا  ل

ی نویستتندشان ایتتران هابرستتاخته3ین ،  لتتزه، و شلزایتتیی  تتزستتفرنامه] ی  لاتتی،  لاتتی،  لتتزههتتای ایتتن  قیتتر وا هبتته مقیتتده

 برند، یا از سرت ناآشاهی است، و یا از روی  ر .کار می ها را بهاستا از اهل افغانستان کسانی که آن

خغلغاتتی یتتا خغلآاتتی،  تترا )ج( جتتزو اصتتلی کلمتته استتتا امتتا در  -مر تتوم فرهنتتگ متوجتته نیستتت کتته در هتتر دو صتتورت فتتو 

جی.،  ترا )ج( بته پستوند سجتی. کته باتایسزی. آمتده، تعلت  دارد. شرشتته از ایتن، افغتان بتودن ی سخغتلآبرستاختهی  کلمه

ا نته معاصتران اوا و نته پتآ انتدشترار آن سلستله را هتیچ یتو از متورخین هنتدی ذکتر نکردهالدین بنیانخلایان و سلطان جالل

های آنتان اختصتا  داده استت. متالوه بتر بته ذکتر افغانتان و ستلطنتکته کتتابا را   -هرویاهللاز او کسانی چون خواجه نعمتت

ها، اسکان افغانتان در جغرافیتای میتان کابتل و سیستتان، امتر متوخر و مستتحدش استتا از اوایتل  ترن دهتم هاتری شتروع این

ورت رستمی بته خان ابتدالی بته منتوان سامیراالفا نته. صتشردید، و در اوایل  ترن یتازدهم بتا فرمتان شتاه مبتاس اول بته ستدو

 خود شرفت. 
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التتدین ا متتد: اینتتان از فرشتتته در بتتاب اصتتل و نستتک خلایتتان دو فرضتتیه را مطتترج متتی کنتتد: نگستتت از کتتتاب تتتاریخ نظام

کته توانستت. تتا آنا او بتا همسترش  هتر کترده بتود، امتا از تترس چنگیتز دم بترآورده نمیانتددامتاد چنگیزخان  خانفرزندان  الج

جتا ستاکن شتد. مغولستتان، او بتا ستی هتزار تتن از اتبتاما بته  تور و  رجستتان شرشتت، و در همان  بعد از برششت چنگیتز بته

نامه: خلج فرزنتد تتر  فرزنتد یافتو بتن نتوج استت، کته فرزنتدان او را خلاتی شوینتد. آنگتاه میتان هتر دو دوم از کتاب سلاو 

التدین دهلتوی و ستلطان ج باشتد و پتدر ستلطان جالاز  توم خلت  ختانشوید: سبلی می توانتد بتود کته  الجنظر جمم می بندد و می

  در شوالیتتار شنتتدی بتتآ 6۹5التتدین در بهتتار ستتال کنتتد کتته ستتلطان جاللفرشتتته نقتتل می 1.محمتتود متتالوی از اوالد او باشتتند.

 ی حبم ا دس او بود. بر پیشگاه آن شنبد نوشتند: بلند ممارت فرمود، و ربامی ذیل را سکه زاده

 

 سر شردون سایدما را که  دم بر 

 ی سنگ و شل چه  در افزایداز توده

 این سنگ شکسته زان نهادیم ز دست

 2ای درو آسایدباشد که شکسته

ستتکایی استت کتته در -ی هیتتالیی از تیتترهای زابلتتی، شتاخهای از  بیلتهی اول و دوم( نتتام حایفتهبته نظتر متتن، خغلغتج )بتتا فتحته

ل  اضتتر روستتتاهایی در ارزشتتان و دایکنتتدی بنتتام خغلغتتج وجتتود دارد، کتته اهتتالی جغرافیتتای متتورد نظتتر ستتکونت داشتتتند. در  تتا

ی )بتا فتحته شتوند. بتار دیگتر بایتد شفتت کته خغلآتجی خغلغاتی خوانتده میها، و اهالی مناحقی در شمال والیتت هلمنتد، هتزارهآن

 لتط   ختانی محمتد  یاتبته شفتته  جی، کتهجی بته معنتای  تلی ختلآی برستاختهاول و سکون دوم( دیده نشده، مگتر در وا ه

 است.

 تتول هیتتون تستتانگ را کتتهسزبان متتردم  -افستتر متتردم شتتناس بریتانیتتایی -ی  بیبتتی، الکستتاندر کنتتنگهمبتته شفتتته

( شباهت کتوچکی بتا زبتان هنتدی داشتت.، ایتن حتور تفستیر کترده کته سچتون متردم ایتن سترزمینآ هنتدی FLANAبنون)

شونته نتیاته شتاه اینشتان پشتتو بتود.ا آن=افغتان( باشتند، کته زبانopokenکتین)-پتو-تستانگ انبودند، باید بته تعبیتر هیون

 
 184   ، 1ج  فرشته،  خ یتار .1

 1۹6   ، جاهمان .2
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نه) زنته( بتا والیتات دیگتر اختتالا داشتت،  تدس متی -ستی-شیرد: سو چون به  تول همتین زایتر زبتان و ختط متردم هتومی

 1.الرکر یکی باشد.ی ساب توان زد که زبان  زنی و فلنه

 است:دو نکته در این یادداشت درخور ذکر 

ی امتتروزی در  تتین ( جتتای دیگراستتت: فلنتته یتتا بنتتوOpokien(جتتای دیگتتر، و اوپتتوکیین)FALANAی اول: فغلغنغتته)نکتتته-

  (، ساز توابم کاپیستا بتود، و زبتان متردم آن شتباهت انتد  بتا زبتان منتاح  مرکتزی هنتد داشتت.24م/644تسانگ)سفر هیون

م( بگتتا بتتاالیی 3۹۹هیتتان)در -ی ستتفلی وادی کتترم  تترار داردا سدر زمتتان فتتابنتتو در نیمتته . 83جغرافیتتای هنتتد  تتدیم،  ]

امتتا در زمتتان  . 84 ] .انتتد( خواندهRohراسروه.)(، وا تتد اداری مستتتقل بتتود کتته متتورخین هنتتدی آنLo-Iوادی کتترم)

تتتا سیوستتتان و  نتتدهار) در  تستانگ پادشتتاهی بنتتو شتتامل تمتام وادی کتترم، وادی شومتتل، و از ستتفیدکوه و مرزهتای  زنتتی،هیون

جنوب و  رب(، و تا رود سند در شتر  وستعت داشتت. بته  تول هیتون تستانگ، ایتن پادشتاهی تتابم کاپیستا بتود: سو در هنگتام 

رستتدا ایتتن ( رستتید)پگتیای کنتتونی تتتا ماتتاری ستتند شتتر ا ( میFALANAم چتتون بتته فلنتته)644بازششتتت از هنتتد بتته ستتال 

 .2د.والیت را نیز تابم کاپیسا می شوی

 رب اولتی، و تستانگ معرفتی شتد، در میتان فلنته و  زنتی، در شتمالی کوتتاه توستط هیونبتار در یتو فقترهساوپوکیین که اول

هیتتان، و بتتا روه -( فتتاLo-Iیتتی)-شتتر  دومتتی مو عیتتت دارد. بتتا ایتتن مشگصتتات جغرافیتتایی، اوپتتوکیین بتتا لتتودر جنوب

راورتتتی سروه. را در مرکتتز مثلثتتی متتی دانتتد کتته ستته رآس آن  زنتتی،  نتتدهار و رود . 3کنتتد.نویستتان هنتتدی مطابقتتت میتاریخ

 .4باشدمی سند

ی دوم استگراج نتیاه از این  یتاس کته: چتون زبتان فلنته شتباهت کتم بتا زبتان مرکتز هنتد داشتت، و زبتان و ختط متردم نکته

باشتتد، آن هتتم پشتتتو.، منطقتتی کتتی می زنتته بتتا دیگتتر والیتتات تتتابم کاپیستتا اختتتالا داشتتتا پتتآ سزبتتان  زنتتی و فلنتته ی

ی روه یتا نمایدا چته، اوال  نتوانستتیم ثابتت کنتیم کته زبتان فلنته پشتتو بتودها آنبته روشتن شتد ایتن بتود کته متردم نا یتهنمی

 
 .6- 7صص ، 1ج  اسالم،  از بعد افغانستان  یخ تار .1
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 را مستاوی بته اختتالا زبتان هااپوکیین، افغان بودند، نه مردم فلنه یا بنو. ثانیتا ، چنانکته متی بینتیم مر توم  بیبتی تفتاوت لهاته

، کته زبتان متردم خراستان و ورارود، بتتا انتد، متورخین و جغرافیادانتان  ترون نگستتین استالمی، باالتفتا  بتته ایتن مقیده1دانتدمی

 2.استها، مموما  دری بوده ید اختالا لهاه

اورزشتتان، جغتتتو، ی هاانتد، بعتتد از وجتتود کتیبتتهکتته متتردم  زنتتی در  ترون نگستتتین استتالمی فارستتی زبتتان بودهبترای اثبتتات این

کته -های وادی توچی که  تبال  نیتز اشتاره شد، اتور و ظهتور کستانی چتون ملتی هاتویری، و مبتدالحی شردیتزیناور، و کتیبه

 جتاکته متردم و  اکمتان آنکتافی استتا و بترای اثبتات این  -اندهای نثتر نویستی فارستیهر دو از نویستندشان بتزرگ، و از  لته

الیتگتتین   صتتد ] کنم: سپتتآنقتتل متتیوان بودنتتد، ایتتن  طعتته از منقتتوالت ختتود او را بازستتی)بتترخالا ادمتتای  بیبتتی( نیتتز فار

]؟  شتد، و چتون الیتگتین بته درت  تزنین   کابتل دامتاد لویتو بتودا امیتر  تزنین بگریگتت، و بته سترخآ زنین کرد، و پستر امیر

لویتو بته هزیمتت شتد، و شتهر را  صتار  رسید، لویو بیترون آمتد، و بتا او جنتگ کترد، دیگتر پستر امیتر کابتل شرفتتار آمتدا و

چتون مردمتان شتهر آن امتن و متدل و بدیدنتد، شفتنتد متا را پادشتاهی . ...  شرفتا الیتگین بر درت شهر فرود آمتد و  صتار متی داد

باید کته متادل باشتد، و متا از او بته جتان و زن و فرزنتد ایمتن باشتیم، ختواه تتر  بتاش و ختواه تازیتو. و همتان روز درت شتهر 

دند، و پتتیا الیتگتتین آمدنتتدا چتتون لویتتو چنتتان دیتتد، در  لعتته شریگتتت و بعتتد از بیستتت روز فتترود آمتتد و پتتیا الیتگتتین بگشتتا

 3.رفت.

التترکر ستتاکن بودنتتدا یتتا  یتتات رو فو ی دیگتتر  لتتم، روزی در یتتو شوشتتهاندتمتتام ا تتوامی کتته در افغانستتتان کنتتونی ستتاکن

شتود، از ایتن لحتاه کته معبتری نشتین بودنتد. سترزمینی کته اینتو افغانستتان نامیتده میشهرنشین و  چادرنشینی داشتند، و یا دته

ی فراوانتی بتوده استت. بستیاری از ا توام ستاکن در افغانستتان، هتاهای شونتاشون، شتاهد جابااییبوده برای شترر ا توام و سلستله

دانیم کته انتدا و متیجتا آمدهدیرتتر بته این  ریشه در کشتورهای همستایه یتا کشتورهای منطقته دارنتد. برختی زودتتر، بتر  دیگتر

. ایتن نکتته متا را بته ایتن وا عیتت رهنمتون متی شتود کته بتدانیم کته انتدکدام ا وام در کدام دوره از کاا بته ایتن محتدوه آمده

بتته طتتور ماتتال اگتتر کستتی ادعتتا کنتتد کتته خاستتتگاه هتتای کشتور، متتتمن و خاستتگاه کتتدام ا توام استتت. کتدام بگا

 
 . 7  اسالم،  از بعد افغانستان  یخ تار .1

 . 4۹2  ، 4۹0 ، 48۹صص  ی، منزو  نقییمل  یترجمه ی، المقدس ینلدا شمآ محمد ابوا مد  از  یم، معرفواال ال یف  یمالتقاسا سن به یدکن  مراجعه مثال باب از .2

 . 145  نامه، یاستس .3



 ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان 

 

51 
 

گونتته استتت کنتتد، یتتا غتتر. دارد. همینا بادغیس است، می دانتتیم کتته او یتتا اشتتتباه میهاینخستین پشه

ی هتتا، اگتتر ادعتتا شتتود خاستتتگاه آنهتتا قنتتدهار بتتوده؛ یتتا خاستتتگاه اولیتتهکیدر مورد اقوام دیگر چون اوزب

هتتا و کیها، اوزبایکتته در حتتال حاضتتر در والیتتات متترکور پشتتههتتا ننگرهتتار بتتوده استتت. بتتا آنکیتاج

ها، بتتر همتتین منتتوال، خاستتتگاه پشتتتون  شتتود.ها بودوباش دارند، ولی خاستتتگاه آنتتان شتتمرده نمیکیتاج

ی چهتتار قتترن اخیتتر، مخصوصتتاا از دهتته-مناطا شمال، مرکز و غتترب افغانستتتان نیستتت؛ آنتتان طتتی ستته

 اند.های دولتی به مناطا مرکور اسکان داده شدههشتاد قرن نزدهم به بعد، بیشتر با برنامه

ها نیتز، ی زیستتیت دُورت دُور در آن ستر تتاریخ، و در نقتاف مگتلتم ایتن سترزمین بترای پشتتونجوی پیشتینهوصورت جستتایندر  

دانیم کتته تتتاریخ نویستتان مردمتتانی نیستتتند کتته  قیقتتت ایتتن ادمتتا را ستتت، و یتتا از روی  تتر  سیاستتیا و متتییتتا از ستتر نادانی

ی ها در کنتتر، بتته ایتتن هتتدا حرا تتی شتتده کتته نشتتان دهتتد  بیلتتهزایینداننتتد. بنتتابراین، ادمتتای جنتتگ استتکندر بتتا یوستتم

دانیم کته یوستم جتد کته متیستال  بتل از امتروز ستاکن کنتر بتوده استت! در  الی2300 بل از میالد، یعنی    330زایی در  یوسم

ستتلیمان بته دنیتتا آمتتدها و هتتای های  ربتی کوه، در  تتدود  تترن پتنام یتتا ششتتم هاتری، در دامنتتهزاییی یوستمامتالی  بیلتته

 ی منسوب به او در  رن دهم هاری پشاور، سوات، دوآبه و جاهای دیگر را متصرا ششتند. بیله

ایم کته استاس ایتن ی کته متی شویتد:  تور متتمن نگستتین افغانتان بتوده! در جتای دیگتر شفتتهاهمینگونه است ادمای پیبیتده

کته نستک ایتن  توم بته بنتی استراییل  انتدره نویستان افغانتان، ادمتا کردهادمای مایک از این جا نشتت کرده کته برختی از شتا

النصتر پادشتاه بابتل، بته  تور متتوحن گتالمقتدس بدستت بُای از آنتان بعتد از اختراج و رانتده شتدن از بیتمی رسدا کته حایفته

 !اندششتندا آنان که زبان شان افغانی یا پشتو بود، اسالا افغانان امروزی

هتا، ا توام و  بتایلی را کته منشتای هتا.: ا مدشتاه ابتدالی بترای بتیا نشتان دادن افغانولم کتتاب ستتاریخ افغانبه  ول فیریر م

هتتای خوانتتدا از آن جملتته ایمتتا ، بلتتو  و پشتتتو زبانتتان والیتتات مگتلتتم، آنتتانی کتته در فتتراه و کنارهروشتتنی نداشتتتند، افغتتان می

 هیرمند ساکن بودند، بیشتر مورد توجه او بود. 

ی تتزاری متورد بحتو بتود، دولتت هنتد بریتتانوی کمیستیونی مرکتک از ربم اخیر  رن نزدهم که بحو تعیتین مترز بتا روستیهدر  

هتا متگصصتین جغرافیتا، تتاریخ، دیمتوشرافی و متردم شناستی نیتز وجتود داشتت. جتا فرستتاد، کته در میتان آنصدها ماو به آن
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های مگتلتم رود را از جنبتهی تتاریگی میتان ماتاری آمودریتا و هتریهتای مشتگص، منطقتهی حرجاینان متمور بودند بتا ارا ته

ی ایتن کمیستیون کلنتل ای. که در جتای دیگتر ایتن مقالته ذکتر شردیتد، یکتی از اماتای بلنتدآوازهمورد ارزیابی  رار دهند. چنان

باتتایی مظتتیم خان، بامتتو جا( بتته مبتتدالر منAfghaniszation) ستتازی.ستتی. ییتتت بتتودا او بتتا پیشتتنهاد حتترج سافغان

  ومی شردید. 

 William Rudolph Henry) امتتا کتتار بنیتتادی تتتر از او را ماتتو دیگتتر کمیستتیون ویلیتتام رودلتتم هنتتری متتر 

Merkی پیشتتین چتتهم(، زیتتر منتتوان ستاریخ1884-1886) انگلتتیآ-( اناتتام دادا او در شتتزارش کمیستتیون متترزی افغتتان

ی افغتانی دارنتد، نیتای اینتان کته تتیمن نتام داشتت، یکتی از دوازده هستته  کته اینتان ریشته وشاه آن. ادمتا کردتایمنی و خاست

نیکته در پسر سنزر استا و این یکی بته پشتت پتنام بته سکتاکر. ]بتن دانتی بتن  ر شتت  متی رستد. او متدمی شتد کته کاکر

ش 57۹دفتتن شردیتتد. متترگ او را در  -جتتایی کتته وی آن را مقتتدشس متتی شتتمرد-هتترات فتتوت کتترد، و در جنتتک مستتاد جتتامم

 1.اندشفته

 ی ایما  نیستندا اسنادی وجود دارد که بطالن این ادما را ثابت می کند:های افغان، تامانیهااما تیمنی

ی کتتاب ستتواریخ.، در دو جتای کتتابا از  تومی بنتام ستامتانی. نتام متی بتردا هرودت مور  مشهور یونان باستتان، و نویستنده

ی ارتفامتات ا احته شتده و پتنج تنگته آنهتا را از هتم جتدا ی رشتتهپهنتاوری استت کته بته وستیلهبه این شرج: سدر آسیا دشتت  

هتا، هتا، پارت، هیرکانیهتای خوارزمیمی کند. ایتن نا یته در اصتل بته خوارزمیتان تعلت  داشتته و در جتوار ا امتگتاه پتنج حایفته

، ایتن منطقته بته شتاه بتزرگ تعلت  یافتته اند ک ا تتدار شتدهوا م شردیده است. اما از و تی کته پارستیان صتا  هازرنگیان و تامانی

جیحتون  سرچشتمه متی شیترد کته در  تدیم آب متورد ا تیتاج هتر ]  کستآی بتزرگ اُاست. از رشته کوهستتان مترکور رودخانته

ستتور همته چیتز تغییتر کترده استتا شتاه د  هتای ذکر شده در باال را تتمین می کترده استت. امتا از زمتان تستلط پارسپنج حایفه

 2.ای درآمده است.سد ببندند و اکنون آب در پشت بندها انبار شده و تمام دشت به صورت دریاچه هاداده است بر تنگه

 
 . 342-343صص آن.،  یهاشاخه و یما سچارا کتاب ییمهضم ،.هایمنیتا ییشینهپ و شاه سخاست ی، افال  اهللیلخل  از نقل به مر ،  .1
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چهاردهم را تشتکیل متی دهنتد، نتام تامتانی آمتده استت. ستاترا  فصل سوم، ضمن ذکتر ا توامی کته ستاترا   ۹3دوم بار در بند  

 ت.وا د مالیه دهی در مصر هگامنشی بوده اس

 ی  رن پنام  بل از میالد تعل  دارد، درخور تفسیر است.اما متن اول، که به نیمه

ی ارال کنتونی کستآ. متی خوانتد، دشتت ختوارزم استت کته شتامل احتراا بحیترهبی شمان دشتی که هترودت بنتام سدشتت اُ

. استت. سرود هتااستاحیری سکیانیی نیمته  می شتودا بگتا جنتوبی آنترا آمویته متی خواندنتد. منظتور از سخوارزمیتان. سلستله

بتترد، در ستتت. بنتتدی کتته هتترودت از آن نتتام میاکتتآ. یتتا اکستتآ، رود آموستتت کتته ماتتاری بتتاالیی آن بنتتام رود پتتنج مسمی

ی ختزر یتا کستیین متی ریگتتا یتو ی کنونی سختمت آب. بستته متی شتده. چنانکته متی دانتیم آب آمتو دریتا بته بحیترهنا یه

 .م.( مستیر آن 331رفت، و آن شتاخه بته چنتد نهتر منقستم متی ششتت. امتا از زمتان استکندر بته بعتد)ی آن به شمال می شاخه

ها( در ایتن محتل، مو عیتت جغرافیتایی )سیستتانیهاجانتک شتمال تغییتر کترد. بتا خره ذکتر نتام زرنگیتان یتا سارانایه  کامال  بت

نتام  تومی بتوده از حوایتم ستکاها یتا ایرانیتان بیابتان   مورد نظر را آشفته می ستازد. امتا بایتد توجته کترد کته سستارانای. ابتتدا

ی ها، در زمتان هترودت در دشتتهای سیستتان کنتونی، نتام ختود را بته ایتن منطقته دادنتد. ستارانایشرد، که با اسکان در نا یه

 خوارزم می زیستند.

ی تتتیمن بتتن تتتاریخ حایفتتهکتته ،  ینیختتانستتال بعتتد، متتور  دیگتتری بنتتام محمتتد  یات2400در  تترن نتتوزدهم متتیالدی، یعنتتی 

کتته اینتتو در هتترات -هتتا را هتتا، تیمنیکتته برخین  تتیآ مبدالرشتتید را متتی نوشتتت، از اینبتت  ر شتتت بتتن دانتتی بتتن ړکتتا 

 نویسد: کندا او میی چهار ایما  می پندارند، تعاک مییو شاخه از چهار شاخه -کنندبزرگ، از جمله در  ور زیست می

کته راوی  تاالت داننتدا در  الیی چهتارم چهتار ایمتا  میها تیمنتی را شتاخهکته بعاتی ی تیمنتی: جتای تعاتک استتسشاخه

ی تیمنتی بوجتود آمتد. امتا او نمتی دانستت کته چترا و ی او شتاخهشوید که تیمن فرزند کتاکر بتود، کته از تگمتهی کاکر می بیله

اه بنتد و نتتوا ی  تتور، یکاتا بتتا ستتایر هتتا در کتوه ستتیچتی و تتت  توم تیمنتتی در زیستتتگاه کنتونی ختتویا ستاکن ششتتتها تیمنی

ی هتتا را بتته دو شتتاخهکتته در ابتتتدا تیمنی ختتانمحمتتد  یات 1جمشتتیدی، فیروزکتتوهی و تیمتتوری  بودوبتتاش دارنتتد.] هتتاایما 
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ی تیمنتی را مال تات نکترده، ولتی از  تول یکتی نویستد کته او هتیچ کتآ از حایفتهکنتد، در ادامته می ببا  و درزی تقسیم می

داننتد. آنگتاه متی نویستد: سهرشتاه روایتت مترکور هتا ختود را کتاکر میکنتد کته تیمنینقتل می  خاناز فرزندان امیر دوست محمد

 کنند. ی بزرگ کاکر در نوا ی  ور در کوه سیاه بند زیست میدرست باشد، در آنصورت یو شاخه

 1.نمایند.ها افغان میها ایما  اصیل، و درزیی تیمنی ]یعنی  ببا  و درزی ،  ببا از دو شاخه

   ستتتین افا نتته متتی دانتتدا ثانیتتاکتته  تتور را خاستتتگاه نگ-را اوال  روایتتت خواجتته نعمتتت اهلل هتتروی  ختتانبتتی تردیتتد محمتتد  یات

بتاور کنتیم،   ختانشباهت ظاهری دو استم ستامتانی. و ستیمنتی. بته بیراهته بترده استتا زیترا اشتر بته  تول ختودت محمتد  یات

)بنتا بته روایتت  زیستتهمیمتری   550تتا  430ی هاتیمن بن کتاکر بتن دانتی بتن  رشتت بتن  تیآ،  تد اکثتر در  تدود ستال

ی نستک تتیمن در شرشتته استت(ا و اشتر فتر  کنتیم کته در شتاره  متری 40خواجه نعمت اهلل،  یآ جد پنام تتیمن در ستال  

هایی کته سمتر . مشتگص کترده هتای پتنام و ششتم هاتری، یعنتی بته ستالی وجود داشته باشد، این تتاریخ بته  رنهااُفت

 بسیار دور می شویم. - .م. است450که-هرودت   ال از تاریخ نگارش کتابرسد. باایناست، می

 ی اس می:اما در دوره

ی هتترات و ی استتالمی و در منتتابم تتتاریگی از تتتاریخ شردیتتزی و تتتاریخ بیهقتتی تتتا حبقتتات ناصتتری و تاریگنامتتهسدر دوره

. کتته نتتاظر بتته شتتودا و بلکتته نتتام و نستتبت س تتوریهتتا دیتتده نمیروضتتات الانتتات و روضتتو الصتتفا و  بیتتک الستتیر نتتام تایمنی

 های  ومی کوچکتر و ناآشنا برای دیگران شده است.هویتی جغرافیایی است، جایگزین هویت

هتتا در منتتابم تتتاریگی تبتتارز ی یتتازدهم هاتتری  متتری دوبتتاره نتتام تایمنیهی دهتتم و اوایتتل ستتدبتته نظتتر میرستتد از اواختتر ستتده

 ستین سیستتتانی هتتا در کتتاب ا یتاءالملو  ملتو شاهتایمنی ترین کتاربردکترده دیرینته کنتد. تتا جتایی کته نگارنتتده تحقیت می

استتت. او جتتایی در کتتتابا از جنگتتی موستتوم بتته سجنتتگ بنتتد متتودود. یتتاد کتترده کتته در آن نبتترد از  . بتته کتتار رفته1127در 
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صتد نفتر بهتادر شتود: سو مال ترار از اویمتا  نتایمن )=تتایمن( و درمتن پانها پانصتد ستوار انتگتاب میبهادران و  هرمانان تایمنی

  1.انتگاب نمود.

 شود.ها دیده میمنابم ز یادی نام تایمنی ی دوازدهم و سیزدهم درهپآ از این در سد

زبتتان  تتور را تتتایمنی میگواندنتتد و تتتایمنی  هتتای کتتوچی تمتتام متتردم فارستتیها افغانهتتای شتتفاهی در شرشتتتهبتتر استتاس روایت

های شونتاشون تتایمنی و نیتز شتاخه هتای فتراوان فرهنگتیختود ایتن تمتایز زبتان و تفاوت  2.زبان بتودبرای آنها به معنای فارستی

 هاست.ی تردید اصالت افغانی تایمنیهدهندنشان ها ندارد،که هیچ کدام نسبتی با افغان

در آختترین پتتاوها میتتدانی کتته بتته کوشتتا جمعتتی از فرهنگیتتان  تتور تحتتت اشتتراا و سرپرستتتی استتتاد نبتتی ستتا ی صتتورت 

داننتد و ی ستواد متفتاوت و در منتاح  مگتلتم مصتا به شتد. آنتان ایمتا  را  توم نمینفر از اهالی  تور بتا درجته1600ت با  شرف

 3.ها نیز میشودشامل تایمنی اند کهشوندشان خود را تاجیو معرفی کردهدرصد مصا به 85

 مزار کاکر و مسجد جامع هرات ی افسانه 

 است:خورشید جهان درخصو  انتقال تابوت کاکر از  ور به هرات چنین نوشتهشیرمحمد شنداپوری در تواریخ 

انتتتتد کتتتته در و تتتتتی کتتتته ا تتتتوام افا نتتتته در کوهستتتتتان  تتتتور و ستتتتاخر و فیتتتتروزه ستتتتکونت داشتتتتتند، در آن آورده

بوتی نهتاده، متدفون ستتتاختند. در کتتتوه، الش )=نعتتتا( او را در تتامهد کتاکر متورش املتی کتاکران وفتات کترده هتم در آن

الدیتتتتن چتتتتون ستتتتلطان مر تتوم مستتتتاد جتتامم هتتتترات را بنیتتتتان نهتتاد و آن مستتتتاد  تتایم مهتتد ستتتتلطان  یاش

شد، شگصی از اولیتاء و تت هتراعت بته ستلطان ممتدوج ایمتا فرمودنتتتد کتتته اشتتتر تتابوت کاکتتتر را از متدفن بتتترآورده، نمی

د جتتامم مدفتتتتون ستتتتازند، ان شتتتتاءاهلل تعالتتتتی مستتتتاد  ایتتتتم خواهتتد شتتتتد بنتتابرآن ستتتتلطان ی مستتتتامتصتتل دروازه

ی مستتتتاد جتتامم هتترات متتدفون ستتتتاختند. بتتتته برکتتتتت آن بتتزرگ، مر تتوم تتتابوت او را از کتتوه حلبیتتده، متصتتل دروازه

 
 . 354   ، 138۹ یاءالملو ، ا   ین،  س  شاهملو یستانی، س .1

 . 3   ، 1400 یار، دولت یهامن یت  فرهنگیان،  از  جمعی .2
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ستتت راستتت موجتتود استتت. ... امتتا متتردم ی ستتمت دی دروازهمستتتتاد  ا تتتتم و تیتتتتار شردیتتده، تتتا  تتتتال  بتترش در دهنتته

 1.شویندشویند، بلکه سکا  نیکه. میاو را کاکر نمی ساکنان آناای

استت. صترا مشگص نیست کته شنتداپوری ایتن  کایتت را کته مربتوف بته هفتت هشتت ستده پتیا از اوستت، از کاتا شرفته

و دومتین در  تور نوشتته، ایتن  کایتت بته   نظر از دیدشاه متفتاوت سمتر .و شنتداپوری کته نگستتین مترگت کتاکر را در هترات

ی ستلطنت  وریتان و کایتات مرعمتت و ی منابم دیگر تتاریگی نظیتر حبقتات ناصتری و تتواریخ هترات کته هتردو بته دورهوسیله

هتای بتزرگ تتاریگی دارد. بنتای شتود.  کایتت شنتداپوری اشتکاالت و تنا سانتد، تتییتد نمیبازسازی مستاد جتامم توجته کرده

التدین  توری یکتی از شتردد و ستلطان  یاشی نگستت هاتری بتر میی ستدههرات بته زمتان فتته هترات و نیمتهمساد جامم  

های متتزارات شتتود. جتتز ایتتن، در هتتیچ کتتدام از رستتالهشتترار آن محستتوب نمیبنیان استتت ودهندشان آنمرعمتتت کننتتدشان وتوستتعه

دین بتن مبدالمعایتد هتروی، مبیتداهلل بتن ابوستعید هتروی و التواما دشتتکی، جاللالدیناز جملته اصتیل  ایهرات هیچ نویستنده

نتتد. مبتتدالر وا فکتتری اآخنتتدزاده مالمحمدصتتدی  معلتتم بتته متتدفون بتتودن کتتاکر نتتامی در مستتاد جتتامم هتترات اشتتاره نکرده

 .( از 371سلاو ی هرات شناس بزرگ در کتتاب بگشتی از تتار یتخ هترات باستتان نوشتته استت کته  بتر ابتو زیتد مر تزی )د.  

ایخ بتزرگ هترات و بته دو واستطه استتادخواجه مبتداهلل انصتاری در شبستتان  ربتی مستادجامم هترات نتزد متوام بته متزار مش

سکا . مشهور است. او در ادامته، روایتت صتا ک تتواریخ خورشتید جهتان را درخصتو  انتعقتال تتابوت کتاکر از  تور بته هترات 

نستبت میدهنتد، در آن بتاره اظهتار  مترکور را بته شتیخ مر تزی  نیز نقل کترده و بتا ذکتر ایتن کته ملمتا و معمترین هترات متزار

 2.استتردید کرده

ی مقصتداال بال ستلطانیه آمتده و درخصتو  متدفن او چنتین نوشتته استت: سستال وفتاتا ذکر شیخ ابو زید مر تزی در رستاله

الدین، وامتتا، اصتتیل] بتته تحقیتت  نرستتیده امتتا متتدفنا انتتدرون شتتهر هتترات در  ربتتی مستتاد آدینتته معتتروا و مشتتهور استتت.

ی موالنتتا مبتتدالر مان جتتامی، خواجتته ،   . بتتر استتاس کتتتاب نفحتتات االنتتآ نوشتتته1347مقصتتداال بال ستتلطانیه، 

پیل. درکنتار متزار فقیته الدین محمد کوستوی از مشتایخ مشتهور هترات و از ا فتاد شتیخ ا متد جتامی مشتهور بته س نتدهشمآ

، ذیتتتل  تتتاالت خواجتتته 1370ر مان، نفحتتتات االنتتتآ، جتتتامی، مبتتتدال] ابتتتو زیتتتد مر تتتزی متتتدفون بتتتوده استتتت

 
 . 204 و203 صص ، 18۹4  جهان، یدخورش یخ توار یرمحمدخان، ش زایی،یمابراه یشنداپور .1

 . 53    ، 1362  باستان،  هرات یخ رتا  از بگشی وا،  مبدالر  ی، سلاو  یفکر .2
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ستتت کتته امتتروز بتته متتزار کاکرنیکتته مشهوراستتت.این ایتتن موضتتم د یق تتا منطبتت  برجایی . 330کوستتوی،   محمدالدینشمآ

شتود و در ی نتوزدهم متیالدی حترج شتده و بعتدا  وارد تتاریخ افغانستتان می ایه آن شونته کته شفتتیم روایتت آن ابتتدا در ستده

ی محمدظاهرشتتاه،  کومتتت بتترای ایتتن روایتتت مستتتندات شتتامل ستتنگ  بتتر و کتیبتته تهیتته کتترد. مبتتدالر وا فکتتری دوره

ایتن متزار نوشتته استت: ختتتا  فقیتتته ابتو  یی متزارات هترات ایتن توضتیحات مفصتل را دربتارهسلاو ی در تعلیقتات رستاله

ای کتتتته در مغتتتترب مستتتتاد جتتامم خانتتتتهالدین محمتتتتد کوستتتتوی هتتتتر دو در زیتتتتد و تربتتتتت خواجتتتته شتتتتمآ

نمتود. و در  ربتی خانته از جهتت بیترون، روا تی مستاد بتاز بتود و تاریتو می  ی آن بیتتتن راهترواستتت وا تتم بتتود و دروازه

 بود.

هتای دور بتته زیتتارتا شفتنتتد و کاکریتتان از راهدر آن روا  متزاری بتته نتام کتتاکر مشتتتتهور بتود و اهتتالی آن را متتزار سکتا . می

آمتد، چنتد دانته کتا  رو نتی آوردنتد و هتر کتآ از کاکریتان کته بته متزار نیتای ختویا میآمدند و شتتمم و نرر به آن میمی

شتود و یتو نتوع آن چنتان استتتت کته نتی استت و اصتوال  روی ستنگ پگتته میکرد، و کا  یو نتوع نتان رو نرر مزار او می

پزنتد ... . متتتزار کاکرنیتا بستتتیار مشتتتهور و معتتتروا و زیارتگتاه ممتوم بتود. در در بیابان، شتتتبانان جهتت ختورا  ختود می

ش. 1335ز بتته ستتتتال ی متتاجتتتاریخ خورشتتتتید جهتتان نیتتز از او و دفتتن وی در جتتوار جتتامم هتتری ذکتتری هستتتتت. نگارنتتده

پیشنهادی راجم به تعمیتر متزار  اترت ابتو زیتد مر تزی و کاکرنیتتتا نوشتتتت و جنتاب مبتدالغفور ستتتریاوتر  اتتتور ملوکانته 

زیتتد را برداشتتتتتم و دیتتوار آن خانتتتته امتتر فرمتتود. ابتتتدا ستتتتقم متتزار ابوآن را منظتتور و آبتتادی آن را  و والتتتتی آن مصتتر هتتری

زیتد متزار ابو یی کتاکر و خانتهبوزیتد مر تزی بتود نیتز برداشتتتته شتتتد تتا روا  مقبترهاو تربتت  اترت  کتته بین مزار کتاکر

مر تتزی یکتتی باشتتد. ستتیآ روا تتی متتالی از بیتترون ستتتتاخته و شنبتتد متتزار فقیتته مر تتزی دوبتتاره پوشتتتتیده شتتتتد و از بیتترون 

کاکرنیتا فتراهم شتتتد و صندو تتتی بتتته متزار ابوزیتد روا  به آالت کاشتتی مزعین شردید. صتندو ی از ستتتنگ مرمتر بته متزار  

کاری مر زی. مگر صتندو  متزار کتاکر نوشتتتته و تکمیتل شتتتد و کتار صنتتتدو  متتتزار ابوزیتد ناتمتام مانتده بتود کته صتاا

شتتده و چیزی بته آن کتبته نشتتتده بتود. در زمستتتتان ستتتال شرشتتتته ایتن مبتارت روی صتندو  متزارش بتتته ختط ثلتو 

ی استتتاد ختتتط، جنتاب آخنتد محمتدملی مطتار نگاشتتتته و  کتاکی شتد ...صتندو ی کته روی متزار کاکرنیتا تهیته شتده، زیبا

 صندو  نوشته شده بود: این مبارت روی آن
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ایستتتتت ایستتتتت از ریتتتتا  رضتتتتوان و  دیقهایتتتتن مشتتتتهد معطتتتتر و مر تتتتد منتتتتور کتتتته روضه ی متتزار کاکرنیتتاکتبتته

جنان، آرامگاه پر انتوار حتاووس فتر  فتال ستتتعیار متالم الهتتتوت یعنتتتی  تتتدوا االولیتتتا زبتدا االصتفیاء مشتتتتا  از  دای   

انتتوار الهتی ماشتتت  جمتال محمتتتدی) ( المااهتتتد فتی ستتتبیل اهلل کتاکر افغتان المعتروا بتتته کاکرنیکته  تدعس سترعه. 

 1.در ر شت نامه

در نمتتاز و حامتتتتت و ریاضتتتتت بتتوده، زندشتتتتی را و تتم مبتتادت و خداجویتتتتی  مستتطور استتت کتته  اتترت کتتاکر شتتک و روز

دارد و شتتتود و صتبه آن شتتتک شمشتتتیر بتر متتی تزا؟  و جهتاد می] نمودنتد. شتتتبی در مالتتتم رـیتتتا متمتتتور بته  اتامی

بته  ترب کعفتار  تدم پوشتتتد و بته حترا هترات روان متی شتتتود و در رکتاب ستتتلطان  یتاش التدین  توری  لباس جهتاد می

جنگتتد. تتتا ظتتاهرا  بتته ستتال پناصتتد و هشتتتادو پتتنج هاتتری  متتری بتته دستتت ختا یتتان در ختتوارزم بتته شتترارد و باکعفتتار میمی

اش را بتته هتترات رستتانیده، در جتتوار ایتتن معبتتد شرامتتی در همتتین التتدین جنتتازهرستتد و  ستتک االمتتر ستتلطان  یاششتتتتهادت می

اهلل ی تابنتتتا  در زمتتتتتان ستتتتتلطنت املیحاتتترت المتتتتتتوکل ملتتتیهبقعتتتتت نماینتتتد. تعمیتتتتتر ایتتتتتنموضتتتم دفتتتن می

محمدظاهرشتتتتاه پادشتتتتاه دیانتتت شتتتتعار افغانستتتتتان  ستتتتک االمتتر و هتتدایت ع، ش، س، ع، مبتتدالغفور والتتی هتترات اناتتام 

 2.هاری  مری. 1376مطاب   هاری شمسی1335ی یافت. سنه

هتای آن بتا منتابم تتار یتخ ی متزار منستوب بته کتاکر بتا منتابم تتار یگتی و  تتی تفاوتکتیبتهصرا نظر از اشتباهات تتاریگی  

شتوندا مثتل متزار آورنتد یتاد میها، در هرات مزارات زیتادی وجتود دارد کته بته نتام نترری کته بته آن متزار میها / پشتونافغان

متزار درد ] باشتدیک روشتنی، شتمم و کلته نترر آنهتا میترتکلته در هترات کته بتهنور و خواجهخواجه روشنایی در سیاوشان، خواجته

دندان در درو ن شهر هترات )نزدیتو درب ملتو( نیتز چنتین استت و از دیتد متوام بته آن مشتکل، بیمتاری یتا دردی کته در آن 

ه بریان در کتومزار  ل میشتود نستبت داده میشتود. از ایتن نتوع متزارات در بیترون از هترات فتراوان استت مثتل متزار پیتر شنتدم

کردنتد ها در ایتام نتوروز در ایناتا جشتن برپتا میخواجه در شهرستان هتامون استتان سیستتان و بلوچستتان کته متردم در شرشتته

 3پاشیدند.بریان میی پیر شندمشده را به پای مقبرهنمت بریاو جهت ازدیاد محصوالت خود در سال بعد، مقدار شند

 
 بود.  افغان  بزرشان یگر د و  ر شت  ال  شرج  یم. او1522 ./۹2۹سال به بابرخان ولد کاکر محمد دوست  اثرمنظوم  نامه رغ شت 1.

 . 5 - 3صص  یقات، تعل بگا  ش، 1343 هرات  مزارات یرساله .2

 یری. ام  انتشارات چا   یر ز دوم، بگا سوم، جلد یستانی، س محمدامظم ها،  ماسه و هاماسه ینسرزم  یستانس نو: .3



 ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان 

 

59 
 

تته، نترر متزار کتا  بتوده و ارتبتاحی بته نتام کستی نتدارد. متزار کتا  هماننتد نان کا  نیز همان حور که فکتری ستلاو ی شف

کله بیشتر باوری مامیانته استت، و ایتن کته صتا ک آن متزار کیستت و در چته زمتانی از دنیتا رفتته در دستت نیستت. مزار خواجه

ه ممتد بته پنتدار ارتبتاف ایتن رسد صرفا  شباهت لفظی و نزدیو ایتن وا ه بتا کتاکر، برختی محققتان را بته ستهو یتا بتبه نظر می

التدین بگتیتار کتاکی از های دیگتری نظیتر خواجته  طکدو با یکدیگر واداشته استت. در تتار یتخ ادبیتات و تصتوا متا شگصتیت

نتان نستبتی داشتتند و حبعتا  هتیچ ربطتی بته کتاکر و  الدعین اولیاء در هند نیز هستند که نام آنتان بته ایتن نتوعمریدان خواجه نظام

  1.دارند.کاکریان ن

تترین کتتاب ای که به این تحقیت  فاضتالنه متی افتزایم اینستت کته بته شتهادت محققتین آثتار مکتتوب زبتان پشتتو، کهننکته

  ۹81  متولتتد ششتتته، و در ستتال ۹26ی بایزیدانصتتاری مشتتهور بتته پیرروشتتان استتتا پیتتر روشتتان در سخیرالبیتتان. نوشتتته

زبتان پشتتو،  بتل از خیرالبیتان وجتود نتدارد. بنتابراین، بایتد در متورد ستال درشرشته است. هتیچ کتتاب دینتی یتا  یتر دینتی در  

  ( تادید نظر نمود. ۹2۹) نامه.تتلیم س ر شت

 جای تاریخ ملی ه سازی تاریخ قومی بجا

ستتازی، تفکیکتتی میتتانت ستتتاریخت  تتومی. و ستتتاریخ کشتتوری. یتتا ستتتاریخ ملتتی.  ایتتل نیستتتا یتتا چنتتین  صتتدی صتتنعت تاریخ

دانیم ندارد، بلکه در صتدد  ترا تتاریخ ملتی استت تتا  اتور ستایر ا توام در تتاریخ ایتن سترزمین را از بتین ببترد. چنانکته متی

ششتتتندا در آناتتا بالیدنتتدا و بعتتد از تقتترب بتته ا آنتتان در هنتتد متولدانتتد های پشتتتون مربتتوف بتته تتتاریخ هنتتدهتتا و ستتوریلودی

رو ای از کشتور کنتونی افغانستتان جتزو  لتمکته هتیچ شوشتهه ستلطنت رستیدند. چنانجتا، بترواها و ستالحین آنهای فرماندربار

دلیلتی نتدارد کته ایتن دو سلستله را شتامل تتاریخ ملتی  2.لودی و سوری نبودها بابر شفته که سلطنت لتودی از بهتار تتا بهیتره بتود

های متترکور را وارد تتتاریخ افغانستتتان ستتلهافغانستتتان بستتازیم. امتتا اکثتتر متتورخین ایتتن دوره، بتته پتتاس تعلتت   تتومی بتتا آنتتان، سل

شونته وارد کتردن برختی . بدینانتدی آنتان را شتامل نصتاب درستی مکاتتک نمودها  اکمتان افغانستتان آمتوزش در بتارهاندساخته

تتتاریخ ، بتته انتتدهای همستتایه در میتتان  بایتتل افغتتان ر  داده، یتتا در آنهتتا  بایتتل افغتتان ستتهیم بودهاز رویتتدادهایی کتته در کشتتور

 
 مادد.  یرایاو و یصتلگ  با یاافال اهللیلخل دکتر اثر  ها، یمنیتا ییشینهپ و شاهخاست  یمقاله از .1

 . 81   بابرنامه،  .2
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آفریتتدی بتتا دولتتت مغتتولی  ختتانختتتو و دریا خانهتتا، و مبتتارزات خوشتتحالرستتمی افغانستتتان امتتر معمتتول استتت. فصتتل هوتکی

مشتتی موستتآ و رفتتته ا مدشتتاه در تشتتکیل ماتتدد افغانستتتان، مرهتتون خطهمنویستتد: سروی.  بتتار میاندهنتتد، از همتتین دستتت

هتتا در  الیکتته  یتتام هوتکی 1.اه آن حتترج ناتمتتام را تکمیتتل نمتتود.ا البتتته ا مدشتتاستتت هتتوتکی ختتان تتدم ختتود، میرویآپیا

ملیه دولت صفوی، پیا از تتسیآ کشور افغانستتان بته و توع پیوستته، و یتو رویتداد داخلتی مربتوف بته کشتور ایتران استتا و 

ن در ایتران هتا موفت  بته تتستیآ دولتت مستتقل بتا پتایتگتی اصتفهاآیتدا چتون هوتکیفصلی از تاریخ آن کشور بته  ستاب می

هتتا شتدند، بدستتت هوتکیرو صتتفوی شتتمرده میشتدند. از ستترزمین افغانستتتان، فقتط  نتتدهار و فتتراه، کته در آن زمتتان جتتزو  لتم

هایی را آورده بودنتتد ها و مهرهتتای ختتود، ستتامخواندنتتد، در ستتکهاشتترا هتتر دو ختتود را شتتاه ایتتران میبتتود. شتتاه محمتتود و شاه

 شده بود: ایران.  و سشاه ها لفاکه در آن

 :از شاه محمود

 شاه ایران ما بت محمود شد

  سین نابود شدی سلطانسکه

******** 

 سکه زد از مشر  ایران چو  ر  آفتاب

 شاه محمود جهانگیر سیادت انتساب

 از شاه اشرا:

 ست انوار صدا تلقد امرالسلطان خا ان مصر ز صدی 

 اسرار مدالتست و من فای  فی ایران مز جالله ز فارو 

 ور متنورفیسنوریناسمه زذیالسالحینالسلطانو اشرا

 
 . 358   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1
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خوانتتد، و ستتفیر ختتود را های از اشتترا منتتوانی ستتلطان مثمتتانی در دستتت استتت، کتته ختتود را سپادشتتاه ایتتران. مینامتته

 1.کندالمکان فارس. معرفی میسبیگلربیگی مظیم الشتن منیم

ی ی مثمتانی و روستیههتااز نتام پادشتاه ایتران، معاهتداتی بتا دولت  -طی نداشتتکته بته  نتدهار هتم تستل-مالوتا ، شتاه اشترا

هتتا را داختتل ی هوتکیمحمتتد کاتتتک، سلستتلهستتت کتته فیسکتته درج کتتتک تتتاریخ استتت. در ختتور توجه ا2تتتزاری منعقتتد ستتاخته

 تاریخ افغانستان نساخته است.

ممتتل آمتتده، ه مغولی بتترو هنتتدهتتا بودنتتد، در  تتدود  لتتمکیتر از هوتکتته مقتتدم ختتانایملختتان و  الحتتور مبتتارزات خوشهمین

القبتایلی، بتا ستلطنت مغتول، شتاه آشتتی و شتاه  تال، اینتان کته بنتا بته روابتط بیند. با ایننآی ساب میه  جزو تاریخ داخلی هند ب

ولی بتودا و از آن ختان، زمتانی متتمور دولتت مغت الی دیگتر، خوشدشمنی داشتند، موفت  بته تشتکیل دولتتی نشتدند. بته مبتاره

پادشتاه بلتخ، دو بتار در زیتر فرمتان   خانهتای شتاه جهتان بتا نتدر لیجتاه. شتده بتود. در جنگحرا صتا ک لقتک سختان مالی

زیک به کندز و بلخ رفته بودا اما بنا به اختالفتاتی کته بتا پستر ممتویا، و پتآ از آن بتا بهترام پستر ختودش پیتدا کتردا و اورنگ

ختان داد، مناستباتا بتا آن دولتت تیتره شتد، و کتار بته جنتگ کشتید. اشتعار از او شرفتت و بته بهرام دولت مغولی مقتام ختانی را

ی آفریتدی کته سرنوشتت ریتیآ  بیلته ختانایملی دشتمنی او بتا دولتت مغتولی استت. ، مربتوف بته دورهخان ال ماسی خوش

 سنگر او بود.ها و مبارزات شریو و هم ال را پشت سر شراشته بود، در جنگتقریبا  مشابه با خوش

 ی عامیانه« برای تحریف تاریخ و جغرافیا اللغه استفاده از »فقه 

گتر، کته بتا یکتی از مفتاهیم متد نظتر او ی دیای بتا وا ههای لفظتی و ظتاهریت وا هی شتباهتمور  این دوره به محست مشتاهده

های متورد نظتر کوشتند مقولتههتا میکنتد. اینهتا  کتم صتادر میریشته بتودنت آنخوانی داشته باشد، بته یکتی بتودن یتا همهم

دانتدا شنتداپوری زی میی تتاریخ جاباتا کننتد. مر توم  بیبتی  توم اسیاستیان در روایتت هترودت را، یوستمهاخود را در شرشتته

کنتدا برختی افغتان یکتی معرفتی میهای ایما  را بتا ستوریهایخوانتدا پتاوا  ستوریها را تیمنتی، و کتا  را کتاکر مییتایمان

داننتتدا و مر توم کهتتزاد بتته محتتس های کنتتونی میهتتای هترودت را اپریتتدیبی متتور  اروپتتایی، آپاریتدیگتر بتته تتستتی از تتوین

 
 . امه از اشرا افغانمحمد رضا نصیری، چند ن 1

 . 24  اصفهان،   شاهتگت بر  افغان  اشرا ی، هالند  دکترفلور .2
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پتآ از کهتزاد، مر توم  بیبتی در کتتاب ستتاریخ ختط   .افتتد. میوتتیسخر  یوا ه  یسخروشتتهی.، بته یتادی نتام انگارهمشاهده

ستتت ی خروشتتتی یتتو نظتتر ایننویستتد: سدر بتتاب تستتمیهی خروشتتتی میهای کهتتن در افغانستتتان.، در معنتتای کلمتتهو نوشتتته

ی ایتن ختط امتا الزم استت در بتاره  1.ای تتا کنتون بنتام خروتهتی افغتانی موجتود استت.که در اصل خروتهتی بتوده، کته  بیلته

رو معلومات مگتصر ارا ته نمتایم: نتومی خطتی استت متتخوذ از آرامتی کته کاتبتان مصتر هگامنشتی  تین  اتور در شتر   لتم

رو رواج آن،  لتتم 2.یعنتتی ستتاتراپی هنتتد  آن دولتتت استتتفاده متتی شتتد] های شتتر یآن امیراحتتوری ابتتداع نمودنتتد، و در ستتاترا 

های آن در جاهتتای دیگتر از جملته در ختتن، هندشتتمالی و تاکستیال در پاکستتتان کنتونی بتودا ولتی نمونته ای بتا مرکزیتتمنطقته

. اندهای ایتن ختط دو فرمتان آشوکاستتت کته از شتهبازشره و مانستیهره پیتدا شتتدهتتترین نمونتهکنتدز نیتز یافتت شتده استتا مهم

باشتد. ایتن ختط کته از پتالی، سنستکریت، و ستاکایی می  شنتدهاری،هتای پراکریتبتا ایتن ختط، بته زبان  ی بدست آمتدههانمونه

 رایج بود. - رن  دهمدت -های پنام  بل از میالد تا پنام میالدیشد، میان  رنراست به چپ نوشته می

ی ستتلطنتی م نایتتک ریتتیآ جامعتته2004تتتا  1۹68)از  ی آن دو  تتول روشتتن یکتتی از دیتتاس متتالینیدر متتورد وجتته تستتمیه

ر هارولتتد والتتتر بیلتتی)(1۹66-میریاشتتاالداس)  ستتنیالنکا( و ستتری م(در دستتت استتتا دیتتاس و 18۹۹-1۹۹6، دیگتتری از ستتت

(مشتتت  شتتده باشتتد، کتته Kharosheth Hebrewاستتت از سخروشتتیته مبتتری.): سنتتام خروشتتتی ممکنانتتدداس شفته

باستتتان، ( ایرانیPishtra-Xshtraپیشتتترا.)-ی سخشتتتراو امتتا  تتول بیلتتی: سخروشتتتی از وا ه3ای استتت بتترای نوشتتتن.وا ه

 4.شاهانه شرفته شده است.به معنای نگارش

همتان صتفحات ، معلتوم نیستت بتا چته ]  ی ختط خروشتتی توستط متتمورین دولتت هگامنشتی را متی پتریرد بیبی که استتفاده

 - بتل از متیالد دیتد کته در  ترن پتنامکند، مثال  نگبگان  وم خروتی این ختط را ابتداع کترده باشتند! تتازه بایتد   اتی فکر می

  ومی بنام خروتی وجود داشته یا نه؟  -که آ از رواج خط خروشتهی شناخته شده

 
1.  25 . 

 . 22 و 21 صص همان .2

 م.2007  النکا، یسر  یسلطنت یجامعه یماله ا.رودانیانم با ارتباف مامل  ها، سکه ی برهم الگطسرسم یمقاله .3

 . م1۹72 سال یر، کب یتانیایبر یسلطنت  یجامعه یماله ا.یهند- یرانیا  ی رنهیمن سمطالعات یمقاله .4
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زی ایتن ادمتا را داننتدا امتا متردم  تلزی میی تتوخی  تلی خروتتی ختود را از شتاخهشویند کته حایفتهنسک شناسان افغان می

بتا هتم بته راهتی روان بودنتد. آنتان ختری  )کاکتا و بترادرزاه( زهتا ایتزب و ستها دهند که در یکی از روپریرندا و توضیه مینمی

باشتد. ایتزب ختر را بتا ختود بتردا و ستها  بتار راا و با بار یافتندا ایزب شفت خر از آن منست، ستها  شفتت بتارش متال متن می

یافتتت. ستتها  کتتود  را او و تتتی بتته بتتار ختتر نگتتاه کتترد، در یتتو ستتوی آن کتتودکی، و در ستتوی دیگتتر مقتتداری نتتان جتتوین 

متا بته  1.شوینتدو را به مناسبت اجتماع ختر و نتان جتوین، سخرروتی.نامیتدا چتون نتان جتوین را در افغتانی روتتی میخانه برد، ابه

صحت و کرب این داستان کاری نداریما آنبته متورد نظتر ماستت، تعیتین مصتر و زمتان  یتات جتد املتی  توم خروتتی استتا و 

زی فرزنتد متتو دختتر بیتتن فرزنتد  تیآ متی آیتد کته ستها  فرزنتد موستی فرزنتد ابتراهیم فرزنتد  تلآن از این حری  بدست  

 2.زی فرزند متو فرزند بیتن فرزند  یآ بودبودا و ایزب فرزند ابراهیم فرزند  ل

ستها  بته کستری پتیا نیامتده باشتدا  ی نستک هتر دو شتگص مترکور در داستتان بتاال، اُفتت وکنیم در شتاره ال فر  می

ی پریرفتته شتده، یتو نستل یتا پشتت از نستل یتا پشتت رستد، و ایتزب بته چهتار پشتت. مطتاب   امتدهپنج پشت به  تیآ می

های ستال بعتد از  تیآ، یعنتی در  تدود ستال 175یتا  150ستال فاصتله متی داشتته باشتد. یعنتی ستها   35تا   30بعدی مدت  

هاتتری  185و  160های تتتر از او بتتوده، یعنتتی در  تتدود ستتالگستتال بزر 35یتتا  30هاتتری متتی زیستتته، و ایتتزب  215یتتا  1۹0

ی راوی ، بعتد از هتر شتگص یتو تتن دیگتر از  افظتهاندمی زیسته است. هرشاه فر  کنیم چتون ایتن روایتات کتامال  شتفاهی

یتتا  380های ستتازیم: ستتها  در  تتدود ستتالای متترکور را دو برابتتر میافتتتاده باشتتد، در ایتتن صتتورت ستتنوات بدستتت آمتتده

. ا تمتتال مقتتک بتتردن ایتتن ستتنوات صتتفر استتت، اندهاتتری متتی زیستتته370یتتا  320های هاتتری، و ایتتزب در  تتدود ستتال430

 های مرکور متولد شده باشند. تر از سالیعنی امکان ندارد ایزب و سها  مقدم

اخت کته انتدنستل جوانالبته این محاسبه از نظر مر وم  بیبتی پنهتان نبتودها ولتی هتدا او تتاریخ ستازی استتا بایتد در ذهتن 

 نام خط خروشتهی از نام  وم خروتی شرفته شده است!

 
 . 56   ، 2ج ی،افغان یات  .1

 . 33  و 32صص .2
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نستتبت  1353کنتتد: س... در  تتوتماتتحو تتتر از همتته ادمتتای یکتتی بتتودن شرشاستتک بتتا  ر شتتت استتت کتته کهتتزاد منتتوان می

ی نامهو زبتانم هتردو از  رکتت بتاز مانتده بتود، در شتهر جتالل آبتاد بته ختوانا شتاه هامریای که ماید  تالم شردیتده و دستت

برداشتتم. از  اتا شتبی در ختواب دیتدم کته  ر شتت و شرشاستک هتردو یتو شگصتیت هایت میفردوستی پرداختته و یادداشتت

 ..اندداستانی و تاریگی

ب سشرشاستتک. را بتته معنتتی سصتتا ک استتک تیتتزرو کنتتد خیلتتی جالتتک استتت: سبتته ایتتن  ستتاای کتته کهتتزاد بیتتان میاللغتتهفقه

کوهی. و س ر شت. به معنی سکتوه شترد توانتا. میتتوان ترجمته کترد. س شتتل. بته معنتی سچابتو و نیرومنتد. و س شتتلی. 

ی بلنتد و ستر هتانمایتد کته،  ر شتت پهلتوان نتامی  هرمتان کوهو س شتلی ده. بصتورت استم مشتبه آمتده استت و چنتین می

 ر. و ستتایر جبتتال ایتتن بلنتتد تتتر از پتترواز مقتتاب. و سستتیتاشوناشیری. و سستتییدکوه. یتتا سستتیین بفلتتو کشتتیده سهنتتدوکا

 مملکت است که وصم آن در اوستا آمده است.

 ر شتتت یتتا س شتتتلی  ر شتتت. یتتا س شتتتلی شرشاستتک. یتتا سپهلتتوان  ر شتتت. و سپهلتتوان شرشاستتک. یتتا س رشاستتک و 

 رشاستک. و صتور مگتلفتی کته توجیته شتود، پهلتوان ملتی ملتت  هرمتان نتام شر شت.، سشرشاسک و شرشستت. و سشرشتک  

های ملتتی افغانستتتان ی  قیقتتی او در داستتتانآور اجتتداد ا تتوام پشتتتون و یکتتی از رجتتال جنگاتتوی افستتانوی استتت کتته چهتتره

کهتتزاد بیتتاد بعتتدا  جنتتاب  دانتتد..های باستتتانی کابتتل زمتتین میخیلتتی معتتروا استتت و سدارمستتتتر. فرانستتوی او را ازشگصتتیت

 تین نمتایا از   بترای نمتایا یتو درامته بته پغمتان رفتته و  ختانآورد که متعلم مکتتک  بیبیته بتوده و در زمتان امتان اهللمی

شتده و آواز    یو یتو پهلتوان ملتی سبابتای ملتت. پتدر معنتوی  توم ، س شتتلی. س ر شتت. جهتان پهلتوان یتاده   ر شت ب

 1کنون در شوش شان با ی مانده است! او را شنیده که ندای این آواز تا یهمردان

دادی دانتد کته شرشاستک متعلت  بته مصتر استاحیری پتیابه هیچ صورت نمی تتوان بته کهتزاد اتهتام نتافهمی وارد کتردا او می

استا اوستا لقک او را نریمان شفتها بتدین ترتیتک او پتدر ستام پتدر زال پتدر رستتم، و نگهبتان تتاج و تگتت فریتدون بتود. تتاریخ 

 .اند بل میالد شفته 800ی مصر یات او را پیا از تگمین

 
 ی کابلکمال .1
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 40اما  ر شت، بنا بته روایتات ستنتی افغانتان، یکتی از سته پستر  تیآ مبدالرشتید استتا همتین روایتات ستال مترگ  تیآ را 

صتورت، کهتزاد چته هتدفی را دنبتال متی کنتد؟ ا یعنی  ریک هتزارو پناصتد ستال بعتد از شرشاستک! دریناندهاری  مری شفته

 ظاهر  این لباس بر تن  ر شت کالنی می کند!

 جغرافیایی- های تاریخیاصل تغییر و انتقال نام 

هاستتا امتا هتر دو شتگردآ هتدا مشتترکی را تعقیتک های لفظتی و ظتاهری کلمتات و ناماین مورد  یتر از تمستو بته شتباهت

 رهنگی  وم  اکم.ف-فرهنگی دیگران، به منظور تثبیت  اور تاریگی-کنند: زدودن  اور تاریگیمی

ی دستت نتادر افشتار بتود، تور ونتدی ترجمته تیته را کته ستاختهدند خواندنتدا  رهاش شتینی تتاریگیی پیشینهسبزوار را با همه

تسانگ)ستتال نهتتم ی هیوندیتتده شتتده، ستتفرنامه -وا تتم در شتتر  افغانستتتان -تتترین جتتایی کتته نتتام ستتفیدکوهکردنتتد. کهن

در اکثتر کتتک تتاریگی و جغرافیتایی کته در هنتد و خراستان نوشتته شتده،  .  82هنتد،    جغرافیتای  تدیم]  استت(  624هاری/  

استتا از آن جملته در ترکرااالبراروترکرااالشترار آخونتد درویتزه، تتاریخ فرشتته اثتر مظتیم متال نام این کوه سفید کتوه ثبتت شده

کوه الرکر. همینگونتته نتتام ستتیاهی ستتاب جهان شتتیرمحمدشنداپورخورشتتیدمحمد استتم استتترآبادی متتتگلص بتته فرشتتته، و تواریخ

  ر و تور ر تغییر یافته است.که در اکثر منابم ذکر شده است. در  ال  اضر در کتک رسمی تاریخ، این دو نام به سیین

گردهای دیگترت ایتن صتنعت استتا ایتن کارشتیوه، بتا نام شتراری انتقال استامی جغرافیتایی از یتو محتل بته محتل جدیتد، از شتت

شتتد. انتقتتال نتتام کتتار شرفتهه ای کتته سافغانستتتان. نبتتوده، آ تتاز شردیتتدا و در متتوارد دیگتتر نیتتز بتتانستتتان، بتتر منطقتتهکشتتور افغ

ی شتر ی رود ستند، بته مو عیتت کنتونی پکتیتا و پکتیکتاا  تول هترودت در ایتن زمینته: سمتا بیشتتر ای در کنارهیآ، نا یهپکتی

شیتترد. ایتتن رود خواستتت بدانتتد رود ستتند در کاتتا پایتتان میستتتیم. او میی آستتیا را مرهتتون داریتتوش هی ختتود دربتتارههتتاآشاهی

ای است که سوستمار دارد. پتآ تعتدادی کشتتی در اختیتار افترادی کته بته راستتگویی شتان احمینتان داشتت یکی از دو رودخانه

 هر کاستتیاتوروسیکتت  از حوا تتم یونتتان   بتتود. کاشتتفان از شتت] ستتیالکآ  کاریتتایی]  تترار داد، کتته یکتتی از آنتتان استتکوالکآ

یآ ]پتاکتی ستیا  بته راه افتادنتد و رودخانته را در جهتت ختاور تتا دریتا پیمودنتدا ستیآ بته سوا ل رود ستند  در کشتور پتاکتی]

تتر ام ستفر ختود بته مصتر رستیدند، بته همتان جتایی کته شتاه مصتر زمتانی، چنتان کته پیاسوی باختر پیبیدند و در متاه ستی

افریقتا  را دور بزننتد. پتآ از پایتان ایتن مستافرت دریتایی، ] د از آن جتا  رکتت کننتد و لیبتیهتا را متتمور کترده بتوشفتم، فنیقی
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بینیم کته آستیا  یتر از ستویی های ختود ششتود. بتدین شونته متیداریوش هندیان را مطیم کرد و دریتای آنتان را بته روی کشتتی

 1.های لیبی را دارد.مان شناخته شده است و همان ویاشیخیزد، برایکه آفتاب از آن جا بر می

دهنتد، بلکته بتا پررویتی بتاور نکردنتی، ختود محتل را نیتز از جتایا مالوتا ، برخی از این مورخین نه تنها نتام محتل را انتقتال می

یآ در کنتتار رود ستتند. کتته دیتتدیم هتترودت شتتهر کاستتیاتوروس را سدر کشتتور پتتاکتیستتازندا چنانبتته جتتای دیگتتر منتقتتل می

داننتدا   میمطتاب -کته در کنتار رود ستند  ترار دارد  -نشان داده استا محققینآ مو عیتت شتهر کاستیاتوروس را بتا ملتتان کنتونی

رانی داشتتته استتت. ولتتی متتورخین ایتتن دوره، از جملتته االیام  ابلیتتت کشتتتیجهلتتم از معتتاونین رود ستتند استتت کتته از  تتدیم

همتتان  -هتتا  تترار داردکتته نتته در کنتتار دریتتا بلکتته در میتتان کوه-اهلل پتتاوا ، سکابتتل. را ، توروایانتتا و متیتت 2ا متتدملی کهتتزاد

 .3شویندکاسیاتوروس هرودت می

 های فرعی تاریخ های شاذ، و اعتنا به جریان استناد به روایت 

تحریتم  قتای  و تغییتر مستیر اصتلی تتاریخ، بته ا توالی تمستو  تترین شتگردهای تتاریخ ستازی استت.  تر تاین کتار از مهم

هتایی از بگا های تتاریگی و فرهنگتی میتانجویند که در آنها اتفا  نظر وجود نتدارد. ایتن کتار ممتدتا  بته  صتد  طتم پیونتدمی

 شیرد. مردم افغانستان با همسایگان و کشورهای منطقه صورت می

-سسیاستتیرا، بتته جغرافیای -جغرافیتتادان یونتتانی-فرهنگتتی. آریانتتای استتترابو-کوشتتند جغرافیتتای س تتومیاز آن جملتته اینتتان می

غانستتان، وارش آریاناستت، و هتیچ پیونتد شتاه نشتان دهنتد کته کشتور کنتونی افآریانا. تغییتر دهنتدا و آنای بنام سکشورتاریگی.

ی خصوصتیات فتردی خواهنتد ثابتت کننتد کته همتهسیاسی و تاریگی و  تی فرهنگتی بتا همستایگان نتدارد. از ستوی دیگتر می

 (، 350ی اصتتفهانی)متوفی بعتتد از و اجتمتتامی ستتاکنان ایتتن خطتته، بتتا دیگتتران فتتر  دارد. اینتتان بتتا تحریتتم  تترا  متتزه

شتتاهی کشتتور مستتتقل نبتتوده، پتترده بیندازنتتد.  متتزه خواهنتتد روی ایتتن  قیقتتت کتته جغرافیتتای کنتتونی بنتتام افغانستتتان، هیچمی

مه ربتم مستکون بتا تفتاوت نتوا ی آن، در میتان هفتت  توم بتزرگ یعنتی چتین، هنتد، ستودان، بربتر، روم، تتر  و شفته: سبدان

 
 . 44بند /4کتاب  ،1ج  فراثا ک یمرتا یترجمه یخ،توار .1

 . است  کرده ثبت (CASPATYRE)یر کسیات کهزاد  :۹2    ، 1 ج  افغانستان،   یخ تار .2

 80     وریان،  .3
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ان ایتن کشتورها  ترار داردا و ایتن کشتورهای ششتگانه محتیط آریان تقسیم شتده استت. آریتان کته همتان فترعس استت، در میت

ی جنتوبی در دستت هنتد، و روبتروی آن یعنتی شتر ی زمتین در دستت چتین، و شتمال در دستت تتر ، میانتهبدانند: زیترا جنوب

ستتت بربتتر استتت. ایتتن د ربی در  رب در دستتت ستتودان، و مقابتتل آن یعنتتی شتتمالی شتتمالی در دستتت روم، و جنتتوبمیانتته

مقصتتد  متتزه از فتتارس،  1.ی زمتتین وا تتم در پیرامتتون کشتتور فتتارس تستتلط دارنتتد.هتتاای ششتتگانه همتته بتته آبادیکشتتوره

 .انددانان  ین ذکر همین تقسیمات تصریه داشتهشهر است ، که سایرجفرافیایران

شتود استت. شفتته میبینی ایرانیتان  تدیم ی جهتانبندی جهتان بته هفتت منطقته برپایتههفت کشور یا هفت ا لیم، نومی تقستیم

و ابوریحتان بیرونتی در التفهتیم نمتوداری از   ی تقستیم ربتم مستکون بته هفتت کشتور، از اوستتا شرفتته شتدهاکه اصتل مفکتوره

 هفت کشور را چنین آورده:

 کشور یکم: هندوستان

 کشور دوم: مرب و  بشستان

 کشور سوم: مصر و شام

 شهرکشور چهارم: ایران

 کشور پنام: صقالب و روم

 ور ششم: تر  و یتجوجکش

 کشور هفتم: چین و ماچین

 
 . 2  شعار،  جعفر یترجمه شاهان، و یامبرانپ  یخ تار .1
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اما  را بدون ابهام  مزه را، سید بهادرشتاه ظفتر کاکاخیتل از  تول مر توم محمتد امتین خوشیتانی ایتن حتور نقتل کترده استت: 

وا تتم بترد کتته میتتان هنتد و ایتتران ا ریتتان نتتام میی اصتتفهانی از کشتتوری بنتام مملکتکتترا ،  متزه]  ی دوم هاتتریسدر ستده

 1.شردیدها و روشن است که از ملو افغانستان سگن می شوید.

شتهر استتا یعنتی هفتت ا لتیم بته هشتت ا لتیم تبتدیل ای  یتر از ایراناالریتان.، کشتور جداشانتهدر روایت خوشیتانی، سمملکت

 شده است!

، کیانیتتان، اشتتکانیان، و دادیتتان متتزه در فصتتل اول کتتتابا، پادشتتاهان همتتین آریتتان را چهتتار حبقتته معرفتتی متتی کنتتد: پیا

دادیتان و کیانیتان شرای افغانستتان، مطتاب  مترام ختویا، در روایتت  متزه تصترا نمتوده، بته ذکتر پیاساسانیان. مورخین  وم

بسنده نموده، اشکانیان و ساسانیان را  را متی نماینتد، تتا مملکتت آریتان را کشتور جتدا از ایتران نشتان دهنتد. چتون بته زمتم 

رو افغانستتتان  تترار داشتتته، بنتتابراین آنتتان بیگانتته و متاتتاوز شتتمرده ی اخیتتر، بیتترون از  لتتمیتتی دو سلستتلهرواآنتتان محتتل  کم

 شوند.می

جیالنتی متار  بته ا تبتاس از کننتدا مر توم  المی مشگصتی ترستیم میاینان با تمستو بته اوستتا، بترای آریانتا  تدود اربعته

های  تترب هنتتد التتی حتتر هنتتد، و از امتتتداد دلتتتای ستتند و از دشتتتهای ارال التتی ستتا ل باز ریگستتتان آریانتتا ]  بتتار: س

هتتا بتتر همتتان روایتتت شتتاذی تکیتته دارد کتته بتتاری بافیایتتن خیال! 2شرفتتت.های شتتر ی ایتتران امتتروز را در بتتر میریگستتتان

ت اشتکانی بته  لتم شترار دولتی جغرافیتای فتو تات ارشتو، بنیاناتراتستین نام، یو تن از مورخین  بتل از متیالد یونتان، در بتاره

کتته جغرافیتتای آن آریانتتا از هتترات بتته ستتمت  تترب کشتتیده شتتده بتتود. متتورخین ایتتن دوره آورد، و آن را آریانتتا نامیتتدا در  الی

های تتتاریگی هگامنشتتی، اشتتکانی و ساستتانی را در جغرافیتتای افغانستتتان کنتتونی ا متتا  کوشتتند  اتتور فزیکتتی سلستتلهمی

ستازد. ی آریانتای آنتان را باحتل مینه نشتان دهنتدا زیترا امتتراا بته ایتن  اتور، فرضتیهشراکننتد، و یتا  اتور آنتان را اشتغال

تالش برای دو زبان جتدا از هتم ثابتت کتردن فارستی و دری، تاکیتد بترای تمتایز فرهنگتی افغانستتان بتا ایتران و آستیای میانته 

 است.

 
 . 5۹  ی،کش  ا ڼ ر په یخ تار  د پشتانه از نقل به  یونیورستیا یشورپ - یمیاکد  پشتو ییشتو،  یماله یانی، ګخو ینام  محمد ۍشا ل د مقاله .1

 . 18   یخ، تارحول  در افغانستان  یادار یماتتقس  و داتسر  .2
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 به منبع ءافترا  نقل مطلبی بدون ذکر نام منبع، و یا

دارنتد کته نایتاب باشتند، یتا از جتا وجتود نتدارد. ایتن کتار را مگصوصتا  در متورد آثتاری روا میسمدمابه. اصتال  در آندر  الی که  

ی جعفتری، دور. به حتور مثتال مر توم مبتدالروـا بینتوا ایتن ادمتا را کته اختصتا  رکنتی از کعبته بته فر تهرس مموم بهدست

الو تتایم نقتتل دانتتدا و ادمتتا متتی کنتتد کتته آن را از کتتتاب مینی میپیشتتنهادی از جانتتک شتتاه اشتترا هتتوتکی بتته ستتلطان مثمتتان

شناستتم، بتته شتترحی کتته اوال  کنتتد: سمتتا هتتر دو ستتنی هستتتیم و نبایتتد بتتا یکتتدیگر بانگتتیم، متتن شتتما را بتته رستتمیت میمی

ی ه فر تتهی کعبتته رکنتتی هتتم بتتامیرالحتتاج در راه مکتته از حتترا پادشتتاه ایتتران و از ایرانیتتان انتگتتاب شتتودا ثانیتتا  از خانتته

 1.جعفریه)شیعه( اختصا  داده شودا ثالثا  ایرانیان در خا  مثمانی محترم بوده و در امان باشند.

الو تتایم را ندیتتده بتتودها و العتتا متتی دانستتت کتته در آن کتتتاب و تتایم افغانستتتان از ستتال ظتتاهرا  مر تتوم بینتتوا هرشتتز کتتتاب مین

ستتال  بتتل از تتتاریخ شتتزارش نگستتتین 72م درج شردیتتدها شتتاه اشتترا 1۹06 /هتتت1324م تتتا ستتال 1802 /هتتت1217

م کشته شتده بتود. بگتا و تایم افغانستتان در ایتن کتتاب بتا ایتن جملته شتروع متی 1730 /هت1142الو ایم، یعنی در سال  مین

زابلستتتان و  شتتود: سبعتتد از نادرشتتاه افشتتار، ستتلطنت ابتتدالی بتته مر تتوم ا مدشتتاه رستتید کتته بستتیاری هندوستتتان و افغانستتتان و

الو تتایم، نتتامی از ریاضتتی در کتتتاب مینبلوچستتتان تحتتت ستتلطنت و ا تتتدار او بتتود.. بتتا احمینتتان شفتتته متتی تتتوانیم کتته یوسم

 است. هوتکی نبردهاشراشاه

م ستفیری بنتام مبتدالعزیز بته دربتار مثمتانی فرستتاد، بتا سته تقاضتا: اتحتاد 1724 قیقت امر این بوده کته شتاه اشترا در ستال 

 ربی ایتتران از  اتتور ارتتتا ی والیتتات  ربتتی و شتتمالهتتای شتتیعه و بتتدمت شتترارا تگلیتتهان و مثمتتانیت ستتنی ملیتته ایرانیافغتت

اشترا بته منتوان شتاه پتارس از ستوی مثمتانی. امتا دولتت مثمتانی نته تنهتا پیشتنهادات شتاه مثمانیا به رستمیت شناستی شاه

ی نتدا چتون پتیا از ایتن، مثمتانی در خصتو  تقستیم ایتران بتا روستیهافغان را نه پریرفت، بلکه سفیر او را بتا خفتت بیترون را

م میتان حترفین جنتگ ر  دادا ایتن جنتگ بته نفتم ستیاه اشترا تمتام شتد. 1726تزاری به تواف  رسیده بود. تا آنکته در نتوامبر  

هتا بودنتد: متان اینم سپیمتان همتدان. میتان جتانبین بته اماتا رستید، اهتمع فقترات آن پی1727به  ول الکهارت، در اکتبر ستال  

شتتاه، لرستتتان و بیشتتتر  ربی ایتتران، از جملتته تبریتتز، همتتدان، کرمان اکمیتتت مثمتتانی بتتر همتته منتتاح   ربتتی و شتتمال-سیتتو

 
 . 121 ها، یهوتک .1
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اشترا افغتان را بته منتوان شتاه پتارس بته رستمیت شتناختا -به اشرا افغان    ضترب ستکه داده شتدا سته- فقاز جنوبیا دو

 تی ساالنه به مکه را دارد..های زیاراشرا    ارسال کاروان-چهار

که  بتول مترهک جعفریته در کنتار متراهک اهتل ستنت، یکتی از شترایط صتله بتود کته نتادر افشتار از ستلطان مثمتانی در  الی

 ، ایتتن پیشتتنهادات را بتته دربتتار 1148درخواستتت نمتتودا نتتادر بالفاصتتله بعتتد از امتتالن پادشتتاهی در صتتحرای مغتتان در ستتال

ی خواهتد کته حریقته، میانددولتت مثمتانی از ملمتا و  اتات کته متصتدی امتر رهبتری دنیتای تستننمثمانی فرستتاد: ساوال  از  

ی ی مترهک شتیعهی معظمته، رکنتی بته ا متهامام جعفر صاد  را به منتوان مترهک پتنام بته رستمیت بشناستدا ثانیتا  در کعبته

اج ایرانتی نیتز امیرالحتاج تعیتین شترددا رابعتا  ی مصتر و شتام و روم، هتر ستاله بترای  اتجعفریه تگصیص یابدا ثالثا  بته حریقته

اسرای هر دو حرا آزاد شردنتدا خامستا  وکیلتی از هتر مملکتت در پایتگتت مملکتت دیگتر باشتد، تتا متوارد اختالفتی را بتر وفت  

  1.فصل نماید.مصلحت  ل و 

جغرافیتایی تنهتا افغانستتان را بتا والیتات مر وم  بار در این کار استتاد بتودا او از اوستتا چنتین نقتل متی کنتد: س اویستتا از نظتر  

شناستتدا از  بیتتل بلخ)بگتتدی(، بدخشتتان)را ا(، مرو)متتورو(، هتتای هنتتدوکا، در شتتانزده  طعتته زمتتین میدغور و پتتیا کوه

هندو(، و ستتغدیان)ماوراءالنهر( و  یتتره. اویستتتا ی ستتند)هیتهی هلمنتتد)هراویتی(، ار نداب)هیتومنتتد(،  تتوزههرات)هریتتو(،  تتوزه

 خواند..نامد، و کشور آنها را خا  آریا م این سرزمین را آریا م  مردم

آفریتتدم،  -مزدااهتتوره-کنیم: سنگستتتین ستترزمین و کشتتور نیکتتی کتته متتنایتتن نقتتل  تتول را بتتا اصتتل آن در اوستتتا مقایستته متتی

 نیو. ی رود دایتایویج بود بر کرانهایران

ی، ا دهتتا را در رودت دایتتتای بیافریتتد و زمستتتانت دیوآفریتتده را بتتر جهتتان تن متترگ بیامتتد و بتته پتیتتارششتتاه اهتتریمنت همتتهپتتآ آن

هستی چیرشی بگشید. در آناتا ده متاه زمستتان استت و دو متاه تابستتان و در آن دو متاه نیتز، هتوا بترای آب و ختا  و درختتان 

 آورغد.. ها را در آناا فرود میسرد استا زمستان بدترین آسیک

 
 . 48  نادرشاه،   کومت ا   ی، نادر یششاجهان یخ تار .1
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(اوستتتایی در پهلتتوی ساتران. و در فارستتی Airyanaوغ تتتجغ. آمتتده بتته معنتتای سستترزمین ایرانیتتان.ا اغیتتریغنغ)  غدر اوستتتا ساغیآتتریغنغ

هتتای بستتیاری از دانشتتوران و ایتتران خواه ساز پاوهانیتتوسایتتران. شتتده استتتا یعنتتی ستترزمین ساتیرآیغتته.ها. بتته  تتول جلیل

 ستترزمین جتتایی در آستتیای میانتته، در  تتدود ختتوارزم )خیتتوه(شناستتی بتتر متتی آیتتد، ایتتن های باستانآوردشناستتان و دستتت

ی اینکتته در اوستتتا هتتم از رود دایتیتتا و هتتم از هتتای رود ولگتتاا برختتی بتته  رینتتهو ج را در کنارهاستتت.. بعاتتی دیگتتر ایتترینبوده

تفستتیر اوستتتا بتته زبتتان ) هاانتتدا امتتا در یکتتی از زنتتدویج را در ماتتاری ستتفلی رود ارال شفتهکتتوه دایتیتتا نتتام بتترده شتتده، ایتترین

ویج در پتامیر و  تدود کوهستتانات کشتمیر بتوده استت. امتا پهلوی( رود دایتیا را مواف  به رود سند شفتته، کته بته تبتم آن، ایترین

هتتای دینتتی مشتتهور ویج نتتام  تتدیمی متتیهن ابتتتدایی ایرانیتتان کتته در کتابستتن بستتی پرمایتته متتی نمایتتد: سایتتران تتول کریستن

هتای مگتلتم، هتا دیتن مزدیستنی در دورهکار رفتته استت کته در آنای نامیتدن نتوا ی مگتلتم ایتران بتهاست، در حی زمان بتر

کته ایتن سترزمین استاحیری در شتمال آستیای میانته مو عیتت داشتته، شتکی نیستتا چته ترین مرکزیت خود را داشت.. اینمهم

وی  بتترای ایرانیتتان، ماتتل ایتترانود. شتتخصوصتتیت ده متتاه زمستتتان و دو متتاه تابستتتان، جتتز در نتتوا ی  طبتتی دیتتده نمی

 »صهیون« برای یهودیان است.

کنتد: سدومتین جنوب تشتریه میهتا را از شتمال بتهشتویم کته جریتان مهتاجرت آریاییبا د ت به متن شزارش اوستتا، متوجته می

 ... .ی سغد بود.سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم، جلگه

 ... .که اهورامزدا آفریدم، مرو نیرومند و پا  بود. سسومین سرزمین و کشوری نیکی

 .... .سچهارمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا مزدا آفریدم، بلخ زیبای افراشته درفا بود

کرتتته)کابل(، هشتتتمین اش، هفتمتتین و هبتته همتتین ترتیتتک پنامتتین نستتایه میتتان بلتتخ و متتروا ششتتمین هتترات و دریاچتته

یتتا اصتتفهان، نهمتتین خننتتت در شرشتتان، دهمتتین هغرغهآتتوغیآتی)هروت، هتترات؟(، یتتازدهمین هیرمنتتد، (تتتوس Aurvaاغوآرآوغ)

پتتانزدهمین هفتتت رود، دوازدهمتتین ری، ستتیزدهمین سچغگآرغ.نیرومنتتد کر ؟ زنتتی؟ چهتتاردهمین وغرتنغ یتتا البتترز یتتا کرمتتان، 

 پنااب، شانزدهمین ر گها یا اروند رود یا دجله.
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از  هارستتد ترتیتتک آفریتتدن ایتتن ستترزمینها هنتتوز اختتتالا وجتتود داردا امتتا آنبتته بتته نظتتر میایتتن ستترزمیندر متتورد تعتتدادی از 

ویج را بتا افغانستتان منطبت  شاه بته شتر  و بته  ترب استت. چنانکته متی بینتیم ادمتای  بتار کته ایترانشمال رو به جنوب، آن

ویج یتا آریانتا، بلکته در بلتخ بته پادشتاهی نته در ایتران می داند، درستت نیستتا مالوتتا  جمشتید یتا یمتا مطتاب  روایتات ستنتی،

 نشست.

 های تاریخی نمایی شخصیتش و بزرگ آرای

. انداستت کته بستیاری از نویستندشان و متورخین بته آن مصتابهای وابستته بته یتو ملتت، بیمارینمایی افراد و شگصتیتبزرگ

رستاندندا از همتین های نامتدار تتاریخ میهتای تتازه بته دوران رستیده را، بته پادشتاهان و سلستلهمورخین دربتاری، نستک خانواده

 ی معروا ساسانی.دست است نسبت صفاریان و سامانیان به سلسله

 ختانجهانرت خانافغتانی. را، ا ستاس  قتای نگتارش کتتاب سمگزنختان محقت  و متور  بتزرگ پشتتون، انگیتزهمحمد  یات

دانتد. روزی ستفیر مترکور در دربتار جهانگیرپادشتاه، ضتمن نقتل هتای ستفیر دولتت صتفوی ایتران مینماییلودی در برابتر بزرگ

اهلل فرزنتد از مالتآ بیترون شتد، بته خواجته نعمتت  ختانجهانی دیتو معرفتی کترد.  ینتی کته خانداستانی، افغانان را از تگمته

از دبیتتران دربتتار جهتتانگیر( وظیفتته داد کتته کتتتابی در تتتاریخ افا نتته بنویستتد، کتته بتترخالا  تتول  اهلل هروی)یکتتیخواجتته  بیتتک

 سفیر صفوی، نسک افغانان را به پیامبران برساند، که برتر از آنان کسی در دنیا نیست.

خزانته، بته دو پته بیبیا دستت یازیتدن بته جعتل کتتابی بنتام شونه استت کتار مر توم استتاد مبتدالحیاشر به د ت بنگریم، همین

انتتد همنظتور بتوده: اوال  کستتانی را تتازه بیافرینتتد، ثانیتا  کستتانی را کته وجتود تتتاریگی دارنتد، جتتامم الکمتاالت و برتتتر از آنبته بود

 معرفی کند. 

ی وارستتته، هتتم  هرمتان استتتاد  بیبتی بایتتد هتتم اهتل شمشتتیر باشتتد، و هتم اهتتل شتعرا هتتم بایتتد سترباز باشتتد، و هتتم صتوفی

 دل متنفر از جنگ. و سفا  باشد، و هم نرمریز خون

ی و  توری، کته  تاال مطتاب  نظریتهیتی تاجی شتناخته شتدهی اول استتا فرزنتد امیرفتوالد از ختانوادهامیر کترور جتزو دستته

 بهرام شفته بود:  اهلل باید افغان شود، و مانند بهرام شور ساسانی شعر هم بگویداخواجه نعمت
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   منم آن ببر یلهمنم آن شیر  یان، 

 م بوجبلهنام من بهرام شور و کنیت

 

 ی استاد  بیبی این شونه می سراید:شده هرمان نو خل 

   نشته اتل ما له یړزه یم زمری په دی ن

 په هند و سند و په تگار و په کابل نشته

        بل په زابل نشته

 له ما اتل نشته 

اهلل پتاوا  را متی توانتد مقهتور دش در جهتان نیستت، مردمتانی چتون متیت جاست که ایتن  هرمتانی کته همتاوراما مشکل این

توانتتد مرمتتوب نمایتتد، اینتتان از  ی، و  لنتتدر مومنتتد پاکستتتانی را نمیستتتیرن نتتارویختتویا ستتازدا ولتتی کستتانی چتتون مورشن

 شرارند.نمی های امیر کرور با یجوییبرند، و ماالی برای تحقی  در مربدهریشه اصالت کتاب را زیر سوال می

ی ترستتیم اهتتای تتتاریگی، چنتتان هالتتههتتای ماهتتول و یتتا استتاحیری، پیرامتتون بستتیاری از چهرهنمتتایی چهرهشرشتتته از بزرگ

چتته مر تتوم  بتتار از ا مدشتتاه ابتتدالی در انتتد کتته شتتناختن وا عیتتت را بستتی دشتتوار نمتتوده استتت. از ایتتن جملتته استتت آنهنمود

 موده است.بابای افغان. ترسیم نکتابسا مدشاه

 اشتباهات غبار در معرفی احمدشاه ابدالی 

 اشتباهی را وارد جریان تاریخ ساخته:  موردت چهارده بار در معرفی ا مدشاه ابدالی، 

نام مادر ا مدشاه ابتدالی زر انته بتود نته زر ونتها ابوالحستن بتن محمتد امتین شلستتانه، معاصتر نادرشتاه افشتار و ا مدشتاه  .1

 ( را نقتل کترده، کته در آن استم متادر ا مدشتاه، زر انته شفتته شتده 1070-1180رودی) ابدالی، شعر میترزا ملتی اکبتر بتم

رودیا امتا از ذکتر منبتم ختویا بته دو بوالحستن بتوده، یتا دیتوان بتمالتواریخ ااست. بالشو متخر مر توم  بتار یتا مامتل
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کتته نگواستتته ممتتدوج ختتود را دلیتتل ختتودداری کتترده: نگستتت برستتاخته بودنسزر ونتته. را پنهتتان کتترده باشتتدا دیگتتر این

 دشنام بدهد:

 چر خطاب به

 به هفت آسمان  ر  نانی دهی به ابن زمانی جهانی دهی

 چو ا مد خری را کنی شهریار ری نا بکاتو از بطن زر انه

 1تفو بر تو ای چر  شردن تفو. کند آرزورا کیانی سکه تگت

ا مدخان متولد ملتان است نه هرات: محمد  ستن هنتدی کته معاصتر ا مدشتاه بتود، در کتتاب ختود کته یتو ستال پتیا  .2

زمان کته کتتابا را زیتر متور  معاصتر شتاهالتدین  ستینی امام  2.از مرگ ا مدشتاه نوشتته، زادشتاه او را ملتتان شفتته استت

ستتان نیتز شوینتد کته تولتد آن شیتیو بعاتی می  ، ...شوید: سبزرشانت این پادشتاه از ملتتان بته هترات رفتتهنظر او نوشته، می

 بتار بته  3انتد..ختان بته هترات و  نتدهار تشتریم بردهدر ملتان شده، و در صغر سن همراه والتد بزرشتوار ختود محمتد زمان

 4.ر م وجود این دو سند معتبر، برای افغانستانی ثابت کردن ا مدخان، اصرار دارد که او متولد هرات است

  و بتته 1132یتتا  1131های  نتته، و متترگ او در پناتتاه ستتالگی نتتها بلکتته در ستتال1135تولتتد ا مدشتتاه ابتتدالی در ستتال  .3

شویتد:  تین تصترا هترات توستط نتادر زنتدشانی او میستالگی بتوده استتا چتون محمودالحستینی متور     55یتا    54ممر  

در ایتن صتورت، اشتر او در ایتن ستال ده ستاله بتود، پتآ   5.دوازده ستاله بتود-ا متدخان ده  - 1143یعنی در ستال    -افشار

  بتته دنیتتا آمتتدها معمتتوال  و تتتی دو ر تتم در و تتوع 1131  متولتتد ششتتتها و اشتتر دوازده ستتاله بتتود، در ستتال1133در ستتال

  استتت. اصترار  بتتار و 1132را متی شیرنتتد، کته در ایتن صتتورت ستال تولتتد ا مدشتاه  هتتاشفتته شتتود، وستط آن ای ادثته

تتتا  1131 نواتکتته در ستتتولتتد شتتده، از دو جتتا ناشتتی متتی شتتود، یکتتی این 1135 بیبتتی در ایتتن متتورد کتته او در ستتال 

در هتترات  تتاکم بودنتتدا چتتون آنتتان دشتتمنان ختتونی  خان  اهلل یارختتان، محمتتدخان و دیگتتر فرزنتتدان مبتتداهلل1133

 
 . 110  یخ، التوارمامل شلستانه،  ابوالحسن .1

 . 47    ، 1185یمتتل سال االشباه مرآت .2

 .  1212  یمتتل سال ی، شاه ین س  یخ تار .3

 . 354  یخ،تار یرمس  در افغانستان .4

 . 58  ی، ا مدشاهیخ تار .5
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شیترد. در هترات متورد تردیتد  ترار می -هادر ایتن ستال  -ختانشتدند، اصتل  اتور زمانمحستوب می  ختانی زمانخانواده

ستاله بتودا بته ایتن  ستاب او بایتد در   50مالکم سفیر و مور  انگلیستی شفتته کته ا مدشتاه  تین فتوتا  که جاندیگر این

   به دنیا آمده باشد!1135ی سنه

م را کته او ستتال تولتد ا مدشتاه شفتتته، برابتر بتتا 1722 بتار را در تعیتین ستتال تولتد ا مدشتتاه، دو بتار تنتا س ر  دادها اوال  ستتال

ستتاله بتتود کته بتته دربتتار نادرشتتاه  20نویستتد کتته سا مدشتاه در مازنتتدران بتتا ی مانتتد، و ایتن و تتت شتودا ثانیتتا  او می  می1134

  در ختتدمت نتتادر درآمتتد. دریتتن 1153ا و متتی دانتتیم کتته ا مدشتتاه در ستتال  354ستتتان در مستتیر تتتاریخ،   افغان] رستتید.

  .1135  بوده، نه 1133صورت وی متولد سال 

ا در یتن صتورت نیتز و تتی او شفتته استت  1ستالگی  50  بته ممتر  1187ها،  بتار ستال مترگ ا مدشتاه را در ستالمالوه بر این

 (، 1187-50 )=1137 ، بلکته در ستال 1135نته در ستال    -ختالا  تول ختود  بتار-درشرشتته باشتدبه ممتر پناتاه ستالگی  

 کم دو سال بعد از مرگ پدرش، به دنیا آمده است؟ازیعنی کم

 2.و ا مدخان خانمردانخان را سه پسر بود: ذوالفقارخان، ملیزمان .4

خان ابتدالی بته انتقتام فرزنتد مبتداهلل ختانیاربلکته بدستت اهلل، 3سلطان پدر ا مدخان، نته بته اجتل حبیعتیخان یا زمانزمان .5

ی هترات و زمتان ستلطان، در دارالستلطنه  ختانیاری اهللمتابین حایفتهنویستد: سفی تل پدرش کشته شتدا کتاظم متروی می

ی منازمتتات و آشتتوب مظتتیم بتته و تتوع پیوستتت، و زمتتان ستتلطان در ارگ محصتتور ششتتت. آخراالمتتر بتته استصتتواب حایفتته

 4.زمان سلطان را به  تل آوردند. خانیاری اهللمرکور، دسته

  نیتز بتر مبنتای ستندی استتوار نیستتا زیترا بته  تول استترابادی، سدر محترم ستال 1135خان در ستال  ادمای مرگ زمان .6

مهتتد یعنتتی در متتاه اول ستتال  کتته محمتتود  لاتته بتتر اصتتفهان مستتتولی شتتد، محمتتدخان افغتتان ابتتدالی کتته در آن ] 1135

ایتتن  5.اخت.انتتد  تتاکم هتترات بتتود، بتته هتتوس تستتگیر مشتتهد مقتتدس آمتتده، چهتتار متتاه  لعتته را بتته ماتتیی  محاصتتره

 
 . 372  ، 1ج  یرتاریخ، مس  در افغانستان .1

 . 457    ندهار، یانابدال ا1۹۹ و 183 ، 181  ، 180صص ، 3ج  ی، نادر یآرا مالم ینامه ا16۹   ی، نادر یجهانگشا یخ تار .2

 . 333   ندهار، یانابدال  ا22  افغان، یبابا ا مدشاه .3

 . 151    ، 1ج  ی، نادر یآرا مالم ینامه .4

 . 84  ی، نادر یجهانگشا یخ تار .5
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  وا تتم 1135استتتا و چتتون ایتتن  ملتته در آ تتاز ستتال  خانمحمتتدخان یکتتی از پستتران مبتتداهللمبتتارت از خان خانمحمتتد

تته استتا ایتن نیتز تولتد ا متدخان را بته های  بتل صتورت شرفختان در ستال یتا ستالششته، پآ بتدون شتو  تتل زمان

 ازد.اند  مقک می1135های  بل از سال

 رکاب نادر در سفر هند نبود: ا مدخان هم .7

 ا نادر در سفر هند، ا مدخان را با خود نبرده است. 1برخالا  ول معروا

نویستتد: سستتردار ی تولتتد تیمتتور شتتاه میمقدمتتهدر  -تبتتاری بتتا ا مدشتتاه داردکتته ادمتتای هم -زاییالتتدین وکیلتتی پوپتتلمزیز

بتته همراهتتی نادرشتتاه افشتتار، بتته ( 1153 اتترت ا مدشتتاه درانتتی(، پتتآ از معتتاودت ستتفر هندوستتتان)ا متتدخان ابدالی)املی

ی ی مازنتتدران شردیتتدا والتتدههای  شتتون افغتتانی بتته مشتتهد مزیمتتت کتترد، و از آناتتا متتازم ا امتتهجهتتت سرمستتکریت دستتته

روشتتن استتت کتته در ایتن شتتزارش مگتصتتر، یتتو اشتتتباه، و . 2یتتت ستتردار ا متتدخان را در مازنتدران داشتتت.تیمورشتاه شتترا مع

کتته: نتتادر ا متتدخان و کتته ا متتدخان در ستتفر هنتتد همتتراه نتتادر نبتتودها  لطتتی اینیتتو  لطتتی ممتتدی وجتتود داردا اشتتتباه این

خواهتد آن را پنهتان نمایتد. زایی  ستک متادت می  محبوستا  بته مازنتدران فرستتاده بتودا و فوفتل1151ذوالفقارخان را در ستال  

بتود، یکاتا بته کته در فتراه می ختانمردانو آن چنان بود کته ذوالفقارختان و ا متدخان بعتد از فتته هترات بدستت نتادر، بتا ملی

 ستین(   ی متورخین از جملته  بتارساو بتا بترادرش بته دربتار پادشتاه  لاتایی  ندهار)شتاه ندهار فرار نمودند، که بته  تول کافته

نتام نمتی بتردا مالوتتا  او بته ایتن   ختانمردانهمتان   . البتته  بتار از ملی]  جا محبتوس سیاستی شردیتد.پناهنده شده، ودر آن

مقیده است که: ستا استیالی نتادر شتاه خراستانی در هترات و فتراه، ا مدشتاه در هتیچ شونته فعالیتت سیاستی و نظتامی بترادرش 

 3.ذوالفقارخان شرکت نداشت.

 
 . 860    ، 3  ج یرالمتتخرین، س یی، حباحبا ین س الم  یرم  ا138   ،1 ج  مامره،   یخزانه ی، بلگرام آزاد یمل   الم .1

 . 27، 1ج  ی، دران یمورشاهت .2

 . 354  یخ،تار یرمس  در افغانستان .3
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  بدستتت نتتادر ششتوده شتتد، ذوالفقارختتان و ا متتدخان از زنتتدان آناتا آزاد شتتدندا ولتتی ایتتن بتتار در 1151 نتتدهار در ستتال چتون 

 . 2در زندان  ندهار در شرشته بود خانمردانظاهرا  برادر سوم یعنی ملی. 1مازندران زندانی شردیدند

ی ا متتدخان را بتته ماتتویت ستتیاه خاصتته پتتریرفت، و سسردستتتهکتته نتتادر از هنتتد برششتتت، در هتترات    ینی1153در ستتال

 این بار ذوالفقارخان در زندان درشرشته بود. 3.چیان مقرر نمود.کشوبگشی از همیشه

ا خر ستال متاه جمتادی 11وکیلتی متی نویستد: سدر شتک یتو شتنبه   الماس کوه نتور را همستر نتادر بته ا مدشتاه نتدادها .8

 تل از ماتتافات مشتهد، در میتتان اردوشتاه بتته -وا تم دو فرستتنگی خبوشتان-آبتتادضتم فته  کته نادرشتاه افشتتار در مو1160

داشتتت ختتزاین و نگاه -امتتم از افتتراد انتتاش و ذکتتور-رستتیدا ستتردار ا متتدخان ابتتدالی بتترای  فتتا نتتاموس نادرشتتاه افشتتار

ابتدالی  نتدهار، از سترت سلطنت ایران، که  ریتک بتود در همتان شتک در معتر  تبتاه و تتاراج بترود، بتا چهتار هتزار سترباز  

کته نادرشتاه در   - یمتت او، کتوه نتور و فگتراج بتی نظیتری معاونتت ذیشک تا دم صبه داد مردانگتی داد. فتردا بته جتایزه

و تتت بتته دستتت  تترم نتتادر بتتود، از حتترا میتتال بتتود ، و این]   از محمدشتتاه شورکتتانی شاهنشتتاه هنتتد شرفتتته1152ستتال 

 4.شردید.نادرشاه به  اورش تقدیم 

خبر ستتاخته بتتودا ولتتی بتتاش ملیتته ختتود بتتای ستترداران  زلبتتا آنکتته نتتادر در شتتبی کتته بتته  تتتل رستتید، ا متتدخان را از توحشتته

 ی نادر برساندا زیرا چهل هزار  زلباش مانم وصول او بودند.خان نتوانست خود را بر سر جنازها مد

نویستد: سا متدخان کته بتاور نداشتت نتادر کشتته شتده باشتد، ود، میسبازن. حبیک خا  نادر که در شتک  تتل او در اردوشتاه بت

 تال ختود را بته بتاش مستدود یافتتا بتا اینشاه او نهتاده، و راه ختود را از حترا شتا هتزار  زلبا چهار هزار افغانی رو به خواب

ن مشتاهده کترد، هتول خان  اجتار  رستانید، و چتون جستد نتادر را آ شتته بته ختوهمسر نادر، دختتر محمتد  ستین]  چادر جوکی

 5.وافر کرد و برششت و به سوی  ندهار رفت و بر سر راه، خزاینی را که از اردوشاه نادر  مل شده بود  ارت کرد.

 
 300-301 صص نادری،  جهانگشای تاریخ  استرابادی،  خان مهدی میرزا  .1

 457   ندهار،  ابدالیان .2

 . 25  ا مدشاه،   دران  شنداسنگهت،  از نقل به مآثراالمراا مامره،   یخرانه ر مت، شلشن .3

 . 84  افغان،  یبابا ا مدشاه ا27  ، 1ج  ی، دران یمورشاهت .4

 . 377   نادرشاه،  زمان در یرانا  .5
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کته منشتی در آن معرکته  اتور آناستترابادی منشتی و متور  دربتار نتادر، در تتییتد ستگن بتازن استتا با  خان ول میرزا مهدی

 تال،  تول او موثت  استت: سصتبحگاهان اینی او بته ستلطان مثمتانی متازم روم بتود. بانداشتا او به دستتور نتادر،  امتل نامته

بته اتفتا    -بتا وصتم آنکته  لیلتی مانتده بودنتد-فغتان و اوزبتوی اختورده، حایفتهکه این خبر انتشار یافت، اردوی همایون برهم

پتاس نمتو آن اوجتا  را مرمتی داشتته، بتا افشتاریه و افتواج اردو آ تاز ستتیز   -که هواخواه دولت نتادری بودنتد-ا مدخان ابدالی

و تتتالش را کردنتتد. لشتتکر اردو نیتتز بتته ماادلتته پرداختتته، ایشتتان را از پتتیا برداشتتته پتتآ نشتتانیدند. ا متتدخان چتتون ستتعی 

 1.ی  ندهار شد.هوده یافت، افا نه و اوزبو را بر شرفته از راه هرات روانهبی

ی بتتازن و وکاستتت نقتتل کتترده استتت. امتتا محمتتود  ستتینی ختتالا شفتتتهمحمتتدکاظم متتروی  تتول استتترابادی را بتتدون کم

التدین  ستینی حریت  ا امام3استترابادی رفتتهابوالحستن شلستتانه بتر حریت     2.استرابادی، ا مدشاه را پیروز میتدان جنتگ دانستته

 4.محمود  سینی را پیموده

شتد، و ی بتوده کته از ستند و پناتاب بته مشتهد منتقتل میااند کته آلمتاس کتوه نتور شتامل خزانتهها اظهار نظر کردهالبته برخی

شتتاهی از  اتتم را هیچوزن کمکتتمی شرانبهتتای امتتا ایتتن ادمتتا بتتاورکردنی نیستتتا زیتترا نتتادر آن تحفتته. 5بدستتت ا مدشتتاه افتتتاد

 دست کاروانی بسیارد که نه سال بعد از بازششتا از هند، به او برسانند!را بهکردا چه رسد که آنخود دور نمی

-716شتتد، بدستتت ستتلطان مالءالتتدین خلاتت )مام.خوانتتده میی راجاهتتای متتالوه سستتامان تیوایتتن آلمتتاس کتته در خزانتته

بتتود تتتا آن شتتاه کتته بتته بتتابر، و پتتآ از او بتته اوالد و ا فتتادش رستتید. فقیتتر ستتید هان دهلتتی میی شتتا ( افتتتاد. در خزانتته6۹5

ی سدستتتاربدلی. یتتا کوه نتتور. را، بتته  یلتتهیابی نتتادر بتته سآلمتتاسنورالتتدین محمتتد بگتتاری مولتتم ستتتاریخ کتتوه نتتور. دستتت

ستتنه و افتتواه شتتاهان دهلتتی شویتتدا چتتون آن آلمتتاس کتته تتتا آن زمتتان در البتتدلی. بتتا محمدشتتاه شورکتتانی میستاج

کوه را سآلمتاسمسمی بتود، در دستتار یتا تتاج شتاهان شورکتانی جاستازی شتده بتودا نتادر پتآ از تصتا ک، آن6کالن.بهسآلماس

 
 . 422  ی، نادر یششاجهان یخ تار .1

 . 63- 64صص  ا مدشاهی،  یخ تار .2

 . 15-16صص یخ، التوارمامل .3

 . 26  شاهی، ین س  یخ تار .4

 . 275   ، 2ج  پارس،  یخ تار سایکآ، یسرپرس .5

 . 126   االخبارخالصو .6
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 تال استترابادی متور  بتا این 2بدلی. را سسترت ختود را بته سترت پادشتاه بستتن. معنتا کترده استت.شاه شااع سدستتار  1.نامید  نور.

 3.های درخشان. ذکر کرده استدربار نادر، آن را در جمم سآلماس

کالن یتا آلمتاس درخشتان یتا آلمتاس یابی ا مدشتاه بته آلمتاسبه این ترتیتک، هتیچ یتو از منتابم دستت اول، چگتونگی دستت

متنتدی استتا نتاشزیر بته تفحتص در ایتن بتاره ادامته کوه نور را توضیه نداده استا سگن متورخین افغتان کتامال  بتی بنیتاد و متن

 بدهیم.

مهتدی ختویا تعیتین نمتوده، بته متزم تستگیر خراستان و ستفر دور و دراز   تیمورشتاه را بته مقتام ولی1167ا مدشاه در ستال 

ی هاا  لعتهبه ممالو ایران، از  نتدهار بیترون آمتد. او پیشتاپیا ستیاه ختویا میرهزارختان الکتوزایی را بته جانتک  تاین فرستتاد

خزیمته  ختانبته جانتک تتون نهتاد کته پایتگتت امیتر ملم  شتاه روچنانی به تصترا او درآمدنتد. آن این و حبآ بدون مقاومت آن

رو از ختزاین و دفتاین ستلطنتی، بودا این شگص یکی از امرای بزرگ خراستان، و یکتی از توحشته شتران بتر جتان نتادر بتود. ازیتن

 ی وافر برداشته بود.بهره

در  ختانتتون، امیرملم ورود ا مدشتاه بته  نمتود.  تینی مستتحکمی بتود کته دسترستی بته آن دشتوار میاما تتون دارای  لعته  و

ی افغانتان آشتاهی  اصتل کترد، امتا وصتول بته آناتا را نتاممکن دیتده، کته از  ملتهبردا با آننوا ی دوردست خراسان به سر می

ی ه از فترار او متتیوس ششتته، از ا مدشتاه امتان خواستتند. آنتان امتوال و اثاثیتهاز خوا جان دورتر و دورتتر رفتت. متدافعین  لعت

ضتتیا بتتوده درخشتتانت خورشیدبهتتا، و لعتتل و آلماسی ا مدشتتاه نمودنتتدا در آن میتتان سدُرر و  لتتی شران لعتته را تستتلیم خزانتته

کته در ارگ تتون بودنتد، همته بته مستامدت بگتتآ در ستلو پردشیتان ستراد  ستلطنت   ختانمالوتا  ساهالی  رم میرملم  4است.

 5.و پرستاران  ریم مزت انتظام یافتند.

 
 . 4  نور، کوه  یخ تار .1

 ....   شااع، شاه  وا عات .2

 . 328  ی، نادر یششاجهان .3
 . 275  ی، ا مدشاه یخ تار 4
 .همان   5
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شونتته ضتتیا.، همتتان آلمتتاس کتتالن، یتتا آلمتتاس کتتوه نتتور استتت، کتته بدین آدرخشتتانت خورشیدپتتآ بتتی شمتتان ایتتن  قیتتر سآلماس

ر هتیچ جتای کتتابا از وجتود آلمتاس کتوه نتور در میتان ختزاین و شاه افتادا چتون محمتود  ستینی پتیا از ایتن دبدست ا مد

 های ا مدشاه سگن نگفته بود.دارایی

ی  یتات او کم نبایتد تصتویر آن دورهختوانی نتداردا یتا دستت، بتا وجاهتت او همانتدتصویری کته بته ا مدشتاه نستبت داده .9

شتاه  تین خشتم یتو شتوش ا متدخان را دهنتد کته نادرباشد که ریشتا ستفید شتده بتود. زیترا اکثتر منتابم شتهادت می

 شراشت، تا آن میک را پنهان کند.آنگاه دُرعی به او اهدا نمودا ا مدخان آن دُر را در محل بریدشی می 1.برید

مالوه بر این، بینی ا مدشتاه ابتدالی بته ستبک افتتادن از پشتت استبی کته پادشتاه بگتارا بته او فرستتاده بتود، شکستت، و هرشتز 

آهستته آهستته تبتدیل بته زختم ناستور شتتد. ا متد شتاه بترای پوشتاندن زختم بتدخیم بینتی، از پوشتا چرمتتی  التیتام نیافتتا و

هتا ی  ستن و کمتال، کته مترآت منایتات ختال  ذوالاتالل استت، شتنج آستا از نظرکرد: س صورت مبار  را که آیینتهاستفاده می

شگصتتی کتته آن استتک را آورده بتتود، ملقتتک بتته  2ی ستتعادت آیتتات متتی افکندنتتد.مگفتتی داشتتته، اکثتتر او تتات نقتتاب بتتر چهتتره

  مستتشول ترکستتتان بتتود، و در پایتتان 1165و  1163بتتودا ایتتن شتتگص میتتان ستتنوات  -ستتردار افغتتانی ترکستتتان -ختتانمگلص

ی افتتتادن ا مدشتتاه از پشتتت استتک نیتتز در میتتان ستتنوات ی اخیرالتترکر، در راه میتتان کنتتدز و بلتتخ درشرشتتت. پتتآ  ادثتتهستتنه

رو ایتن زختم از اوایتل ستلطنتا بتا او بتوده! او در سته ستال اخیتر  یتات ختویا،  ترا را در  التت ششته استا ازینمرکور وا م  

 ی بینی، به دهنا می ریگت.ی داخل  فرههاکردا چون در  یر آن کرمخوابیده صرا می

پادشتاهی برداشتتن ا مدشتاه را ی شنتدم.: محمودالحستینی متور  و منشتی ا مدشتاه، جریتان بته  سشیاه سبز. نته سخوشته .10

اجتمتتاع ستترداران  از میتتان فتتترغ  ستترکردشان ظتتاهر شردیتتده، ] صابرشتتاه الهتتوری  در آن روز ] دهتتد: سچنتتین شتتزارش می

ستتان، شیتاه ستبزی بدستت شرفتته نزدیتو آمتده بته جیقته بته در اثنای استدما و التمتاس متردم، و استتنکاا ختدیو جهان

 
  را شوشا  دو هر یدشو  یم که 15۹   فوایدالصفویه،  ا121   ی، سلطان یخ تار ا۹3   افغانان،   تاریخ  یاا مدشاه  یخ تار  2  ی اشیه از نقل به سنگهت شندا  .1
 . 775-776  صص مغول،  اویما  یدابر

 . 66۹    ی، ا مدشاه  یخ تار .2
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امتتا مر تتوم . 2ی ملفتتی. ذکتتر کتترده استتتابوالحستتن شلستتتانه سدستتته. 1.…ستتاخته،  ی کتتاله آن  اتترت استتتوارشوشتته

 مدارکنتد: سایتن صتوفی سیاستتی شنتدم تبتدیل میی ملتم را بته خوشتهست کته شیتاه ستبز و دستته بار نگستین کسی

در متو  تتاج بته   ی شنتدمی راصابرشاه نام کابلی  برخاست و ا مدابدالی را بته  یتو پادشتاه معرفتی کتردا و هتم خوشته]

 3.کاله او نصک کرد.

 ا مدشاه را نه لویه جرشه، بلکه اجتماع سرداران و فترغ  سرکردشان به پادشاهی بر شزید: .11

محمودالحستتینی نگستتتین شزارشتتگر چگتتونگی انتگتتاب ا متتدخان بتته مقتتام شتتاهی، آنبتته را کتته متتورخین جدیتتد لویتته جرشتته 

شویتتد کتته سستترکردشان افغتتان در شفتتته استتت. ابوالحستتن شلستتتانه می 4ستترکردشان.شوینتتد، ساجتمتتاع ستترداران. و سفتتترغ  می

ی را بته سترداری  بتول. کردنتد. اجتمتاع نُته سترکرده ]ا متدخان  شاه نادر.، سهمگتی یکاتا شتده ختان موصتوامنزلی  تلسه

هتا خلت  کترده ت شتفاهی درانیهتا از نتزد ختود، یتا بته روایتنظامی در سمزار شتیر ستر . را جتوزا پیتر فیریتر در تتاریخ افغان

ی ملتتی ا مدشتتاه ستتدوزایی را پادشتتاه ی ملتتی. نتتام نهتتاد، و ادمتتا کتترد کتته ایتتن سجرشتته بتتار ایتتن جلستته را سجرشتته 5.استتت

 6.افغانستان امالن نمود.

زل فتراه، سدر یتو دو منت-التدین  ستینی در مستیر راه خبوشتان این ساجتماع سرداران. نته در  نتدهار، بلکته بته  تول امام .12

شتتاه نتتادر.، در مستتیر راه بتته جانتتک  نتتدهار ا و بتته  تتول ابوالحستتن شلستتتانه سدر ستته منزلتتی  تل7برآمتتده از اردوی نتتادر.

 برشزارشد. 

: محمودالحستتینی باتتای ذکتتر انتتدمتتاه، روز و ستتامت بتتر تگتتت نشستتتن ا مدشتتاه را متتورخین معاصتتر او ذکتتر نکرده .13

 جلوس.این بیت را آورده: ستاریخ

 
 . 681    ی، ا مدشاه  یخ ارت .1

 . 60  یخ، التوارمامل .2

 . 355   یخ،تار یرمس  در افغانستان .3

 . 681   ی، ا مدشاه  یخ تار .4

 . 110   کنون،  تا یالدیم  1260 از افغانستان یالجاناتان .5

 . 8۹   افغان، یبابا ا مدشاه .6

 . 26   شاهی، ین س  یخ تار .7
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 به سامتی که تفاخر کند به آن ایام

 1.به حالعی که مبانی شود به آن انام

 2.کند: سسال جلوس ا مدشاه، انتقال نادر شاه شده است.خواجه مبدالکریم کشمیری به ذکر این تعمیه بسنده می

. اشتر انتدالتدین  ستینی کته هتر دو از معاصتران ا مدشتاه هستتند، هتیچ تتاریگی را معتین نکردهامام سین حباحبایی و  میر الم

بتود،  طعتا  متاه، روز و شترای افغتان ادمتا متی کننتد، انتگتاب او بته پادشتاهی در یتو لویته جرشته میآن حوری که مورخین ملی

ی تتاریگی در ناتومی، در متی یابنتد کته سایتن وا عته ی ت  سامت آن معلوم م  بود. امتا  بتار و وکیلتی بعتد از یتو محاستبه

الثتتانی( )یتتازدهم جمادی ی  تتتل نادرشتتاهم، یعنتتی چهارمتتاه پتتآ از  ادثتته1747 متتری موافتت  بتته اکتتتوبر هاری 1160شتتوال 

ا خر  کته شتاه ایتران از ]یعنتی جمتادی  امتا وکیلتی بته ایتن مقیتده استت کته سا مدشتاه در همتین متاه.  3صورت شرفته است.

 21استد مطتاب     5صتبه روز جمعته    خانیتا سا متد.  4، تتاج ستلطنت بتر ستر شراشتت25جهان رفت، و شاهنشاه ابدالی بته ممتر  

پآ از ادای نمتاز جمعته بته القتاب خطتاب بتزرگ ا مدشتاه دُرتدُران شاهنشتاه مملکتت افغانستتان برشزیتده شتد. تتاریخ   …رجک

رجتتک المرجتتک  21ییل شمستتی، مطتتاب  نوشتتقان 1126متتزم معظتتم، روز جمعتته پتتنج متتا  استتد الاشتتاه اولیجلتتوس آن شاهن

 5.ع است.1747جوالی 28  و مواف  1160

ی  اتتی استتوار استتا ایتن دو، بتر مبنتای تمتایالت ملتی و نه  ول  بار متکی به ستندی استتا و نته ادمتای وکیلتی بتر پایته

ا  تتتی انتتدمصتتر ا مدشتتاه از متتاه و روز پادشتتاهی او ستتگن نگفتهکننتتدا هتتیچ یتتو از متتورخین هممی تتومی، تتتاریخ ستتازی 

 . اندمورخین در سال جلوس او نیز اختالا کرده

اینکه تاریخ جلوس ا مد شاه روشن نیست، یو امتر بتدیهی استتا چتون او نته وارش پادشتاهی بتود کته بعتد از مترگ یتا  تتلا 

نه متدمی ستلطنت سترزمینی کته تتاج و تگتت آن از ستوی کستی  صتک شتده باشتدا او در روزهتا   بر سریر شاهی نشسته باشد،

 
 . 54    ی، ا مدشاه  یخ تار .1

 . 187  وا م،  یانب .2

 . 88   افغان، یبابا ا مدشاه .3

 27  ، 1ج  درانی،  تیمورشاه .4

 . 41  افغانستان، یامیراحور  مادد و وارش ا مدشاه .5
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رو او شستتترش یافتتت، و فکتتر ده بتتودا بتته تتتدریج ا تتتدار و  لتتمهتتای نگستتتین بعتتد از متترگ نادرشتتاه، تنهتتا یتتو فرمتتانو ماه

ت افغانستتان وجتود داشتت، از ذهتن متان پادشاهی در سرت او و احرافیانا پیدا شد. اشتر بترای لحظتاتی ایتن تتوهم را کته آن و ت

 شود.دور کنیم، مشکل معین نبودن تاریخ جلوس ا مدشاه  ل می

م( بته ممتتر 1773جتتون)1187نویستتد: سا مدشتاه در کتتوه توبته در متتاه رجتک ستال مترگ ا مدشتتاه:  بتار در ایتتن بتاره م  .14

 1.فین شردید.ی مشهورش تدسالگی چشم از جهان پوشید، و جسدش در شهر  ندهار در مقبره50

التواریخ و های مگتلتم دارنتد: در فهرستتتکی بعتد از او، سدر تتاریخ وفتات شتاه درعانت  شفتتهانتدامتا متورخین معاصتر ا مدشتاه، و

التواریخ شلستتتانه و تتتاریخ میتتر مبتتدالکریم ذکتتر شتتدها و در مطلتتم الشتتمآ و مامتتل 1180التواریخ وفتتاتا بتته ستتال زینتتت

بتتوده  1186یتتاد شتتدها و صتتا ک تتتاریخ ستتلطانی شویتتد: وفتتات ا متتد شتتاه در شتتهر رجتتک  1185بگتتارایی متترگ وی بتته ستتال 

 است.

وفتتاتا را ماننتتد دانستتته استتت. و صتتا ک تتتاریخ درعانتتی بتتا آنکتته  11۹2مراد وفتتات او را ابوالحستتن  فتتاری در تتتاریخ شلشتتن

فتتوتا در ایتتن تتتاریخ درستتت ستته ستتال شفتتتها در صتتورتی کتته اشتتر ونوشتتته، ولتتیکن متتدت ستتلطنتا را بیست 11۹2 فتتاری 

 سه سال.وسه سال باشد، نه بیستواش سیباشد، باید مدت پادشاهی

رستانید، و ماننتد زنتان مقنعته بتر   ابوالحسن  زوینی در فوایدالصفویه شوید: شاه درعانتی در آختر ممتر زختم ناستوری در بینتی بهتم

 2.ی صا ک این کتاب ا رب به صحت است.وداع این مالم کرد. و شفته 1183اخت، و در سال اندسر و صورت می

میرمبدالهادی موسوی الری متتگلص بته مشترت، کته از منشتیان ا مدشتاه بتود، در رثتای او اشتعاری ستروده کته ایتن دو بیتت 

 از آن جمله است:

 جستاز بهر وفات شاهآ مشرت می

 تاریخ نکو از خرد با تتیید

 
 . 372  یخ،تار یرمس  در افغانستان .1

 . 448   یخ، التوارمامل ی  واش .2
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 ابی که بگواز لطم به من کرد جو

 ( 118۹) فردوس ز مقدما مزین شردید

  را، کته 1187رستی نداشتتها و یتا بته  تول آنتان امتمتاد نکترده استت. معلتوم نیستت ستال  بنابراین،  بار یا به کتک فو  دست

 تمام محاسباتا را برهم می زند، از کاا آورده است! 

م چتتا  و 1۹74م اتحتاد شتتوروی ستاب ، در ستتال ی خطتی کتتتاب ستتتاریخ ا مدشتاهی.، بتته همتت آکتتادمی ملتتومکتآ نستتگه

استت. بنتابراین،   م(1۹67)  منتشر شردیدا این تاریخ چتا ، هفتت ستال بعتد از ختتم نگتارش کتتاب سافغانستتان در مستیر تتاریخ.

  بار به این کتاب دست نیافتها و مانند بسیاری از موارد دیگر، به اجتهاد خالا نص دست زده است.

 صریه:و اما نص

کته  -االولشویتد: سدر روز آدینته ستیم متاه ربیتممحمود  سینی در متورد روز وفتات ا مدشتاه، بتاری بته حتور  یتر مستتقیم می

کنتتد: ستتتاریخ ی تتتاریخ را بیتتان میدر متتورد ستتال و متتاه وفتتاتا، چنتتد متتاده 1.یتتزل بتتود.روز دوم ر لتتت آن مغفتتور الیتتزال لم

بگا افغتان  نیتز تتاریخ ر لتت آن ختدیو تتاج فتردوس یافتت ، آمتدها و اجانوفات آن  اترت از الهتام  یبتی: از ایتزد شتاهیت

 2.ست.ملو  جهان

یل را درج کتترده، کتته ستتتواریخ وفتتات خا تتان عی حتتوالنی اثتتر حبتتم پستترش محمداستتمامتتا  ستتینی در پایتتان کتتتابا،  طعتته

 کند:. را بیان می… فران صفات

 زد ر م .جان افغانسبهر تاریخ وفاتا 

   مطلک بر سبیل اختصاراز برای در

 باز شفتم من به او تاریخ از این بهتر بگو

 تا نماند بر دلم زین رهگرر مطل   بار

 
 . 1281   ی، شاه  ا مد  یخ تار .1

2.  128۹ . 
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 .ز ایزد شاهیت فردوس یافتسشفت در شوشم 

 زانکه با او لطم دارد دایما پروردشار 

 چون نوید شاهیت فردوس در شوشم رسید

 …کردم از بهر وفات او همین را اختیار

 اول ربیمشنبه به تاریخ دوم زپنجروز 

 و ت ظهر و سال لو یل آخر فصل بهار

 هشتادوشاوصدکرد ر لت در هزار و یو

 سال تاریخ وفات از سال هارت کن شمار

 زابتدای سلطنت تا روز فوتا شد  ساب

 شا سال آن شه واالتباروکرد شاهی بیست

درشرشتتته باشتتد،  تترا جتتان متتالکم کتته او را  تتین متترگ پناتتاه   1186  متولتتد، و در 1131پتتآ و تتتی ا مدشتتاه در ستتال 

 ساله شفته، اساسی ندارد!

   ترجیح نهادن به سیاست و منافع ملی  ، نگاه ایدیولوژیک به تاریخ ودوری از علم تاریخ

بتتر یافتتت تتتاریگی بتتا مصتتلحت ملتتی، همتتواره جانتتک اخیتتر را شرفتتته، و بتته متتورخین ایتتن دوره،  تتین تقابتتل  قیقتتت یعنتتی ره

. بته حتور مثتال انتد. اینتان  ت  را بتا پیتروز دانستته، و بته نفتم او فتتوای تتاریگی صتادر کردهاند لم زده  ما و م.مبنایسالگیرُفی

در نزاع میان پسران تیمور شتاه بتر سترت تتاج و تگتت، بتا آنکته شتاه زمتان مستتح  نیستت، و بتا  صتک تتاج و تگتت از حریت  

 کنند. شودا ولی مورخین، او را تبر ه میورد، که آ از ترا یدی افغانستان شفته میی مظیمی به وجود آیو کودتا،  ایله

توانستتت، دالیتتل شتتاه بتته جانشتتینی برشزیتتده شتتد؟ در ذیتتل برختتی از معیارهتتا را کتته میپستتر تیمورشتتاه، زمان 32چتترا از میتتان 

 ترجیه شاهزاده زمان بر سایرین باشد، می شماریم:
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زایی بته روی ستندی کته بتود، دوم و ستوم و چهتارم هتم نبتودا فوفتلشتاه ن فرزنتد ارشتد تیمتورزمان نه تنها شاه  سن: .1

دانتد: همتایون، محمتود، به اهتمام  یصتر پستر شتاه زمتان تهیته شتده و هنتوز در دستت استت، او را فرزنتد هفتتم می

نویستتد کتته سشتتاهزاده امتتا  بتتار متتی  1.شتتاه، شتتاهزاده مبتتاس، شتتاهزاده کهنتتدلا شتتاهزاده زمتتانفیروزالتتدین، سلطان

ا فرهنتگ نیتز او را 2تترین پستر او بتود.زمان از نظتر ستن پنامتین پستر تیمورشتاه، و از نظتر کفایتت و لیا تت بزرگ

 3.پسر هفتم می داند

کته جانشتین   17۹3شتاه زمتان را دیتده شفتته، سستنین ممترش تقریبتا  چهتل ستاله بتود.ا یعنتی در    م180۹الفنستن که در سال  

التدین  ستینی شفتتها امتا امام 24ستاله بتوده باشتد.  بتار کته بتی شمتان از الفنستتن شرفتته، ستن او را  24بایتد تیمورشتاه شتد، 

 4.وسته ستال بتود.جتاه بیستمور  معاصرش که او را دیتده: سشوینتد کته در زمتان جلتوس ستلطنت ستن شتریم آن پادشتاه جم

ستاله، و متن  یتو ستن و ستال پنامتین پستر  22کهتزاد متی شویتد کته او  5.ستاله شفتته 20فرهنگ او را  ین امالن پادشاهی 

 6.تیمور شاه بود

مهتتد ه او ولیی شتتاه زمتتان نوشتتته، متتدمی استتت کتتالتتدین  ستتینی کتته کتتتابا را بتته مشتتورهمهتتدی: اماموالیت .2

آبتاد بته کابتل، ختوابی دیتد، و آن را بته  اضتی ن انتقتال از جاللا او نقتل متی کنتد کته تیمورشتاه  تی7تیمورشاه بتود

ی ممتتدوج و متتدارالمهام ستتلطنت و مشتتیر تتتدبیر اهلل و شتتهزاده زمتتان شفتتت: سروزی در اثنتتای راه شتتهزادهفتتیس

چهار روز بر بتالین پادشتاه  اضتر بودنتد، کته بتر زبتان مبتار  فرمتودن کته امتروز سته  -خاناهلل اضی فیس  -مملکت

شود که در مالم رـیا مشاهده کردم که چنتد کتآ آمتده، کتاله شتاهی از ستر متن فترود آورده بتر سترت ایتن فرزنتد می

شتود کته دور ممتر متن بته آختر رستیده و نهنتدا و اشتاره بته حترا  اترت شتاه زمتان فرمودنتد. معلتوم میمن می

 اتار بته شریته در آمدنتدا پادشتاه ی ممتدوج و  اضتی مترکور و نتدمای  ی زندشانی متن لبریتز شردیتده. شتهزادهپیاله

 
 . 34، 1ج  ی، دران یمورشاهت .1

 . 37۹، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .2

 . 118  یر، اخ   رن پنج  در افغانستان .3

 . 86  ی، شاه ین س  یخ تار .4

5.  121 . 

 . 288  کابل،   باال صار .6

 82  شاهی،   سین تاریخ  .7
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چشم مبار  پر آب کترده، نصتایه چنتد بته آن فرزنتد ارجمندفرمودنتدا امتا مالنیته اظهتار نته نمودنتد کته بعتد از متن 

 1.سریر آرای سلطنت کی باشد.

ی انگلتتیآ هنتتام فرستتتاد ستتروررا  الم م17۹3شتتاه در متتاه متتی ی متترگ تیمورشتتاه و جانشتتینی زمانشزارش در بتتارهترین تتدیم

متاه متی وارد کابتل شردیتدا و سبتر استاس شتزارش  تالم سترور، تیمورشتاه   در همتان  خانمحمتدشفته استت. او همتراه بتا  الم

 2.معرفی کرد. -که نزد مردم محبوبیت و اصالت داشت-شاه راهنگام مرشا جانشین خود زمان

نگتام مترگت تیمورشتاه تصتمیمی بترای جانشتینی اتگتاذ نشتده زمان بتود متی شویتد: سهاما الفنستن که معاصتر تیمورشتاه و شتاه

هزارو ی یتتوآخراالمتتر در ستتنه  تیمورشتتاه] ابوالحستتن  زوینتتی نیتتز کتته از معاصتتران شتتاه زمتتان استتتا متتی نویستتد: س 3.بتتود.

 کومتت ی کابتل، تتاریخ دوصدو هفت از ایتن متالم رفتتا زمتان ستلطان بتن تیمورستلطان جانشتین او ششتتا موزونتان ستکنه

ختان هندوستتان و خلتم میترزا هتادی الری و دیگتران پتدر، بته امانتت کفایت. در روز اول فوتانتدزمان ستلطان را بتداختر یافته

ی ستلطنت برخاستته، بته تگصتیص مبتاس نتام، کته امیان  زلباشیه بر مسند فرمانتدهی نشستت. در آن روز بترادرانا بته دامیته

ی  یتتات ختتود، پستترش هتتدایت شفتتته کتته تیمورشتتاه در دوره خانامتتا رضتتا لی 4.جمیتتم بتترادران خواهتتان ستتلطنت او بودنتتد

شویتتد در فتتردای زودت شتتبی کتته التتدین نظتتر داردا او میمهتتد تعیتتین کتترده بتتود. کهتتزاد بتته روایتتت امامشتتاهزاده زمتتان را ولی

وی. ایتن دو مستشله هتر دو ستاده   مسشله در برابتر درباریتان  ترار داشتت: ستتدفین شتاه و تعیتین جانشتینتیمورشاه درشرشت، دو  

بته  5.ها در  یتات ختود جانشتین ختویا را کته شتهزاده زمتان باشتد، تعیتین کترده بتود.و بسیط بود، زیرا شاه بنابر بعای نظریه

التدین  ستینی نقتل ها.، همتان ختواب تیمورشتاه باشتد کته شتاه زمتان بته امامرسد که منظور کهتزاد از سبعاتی نظریتهنظر می

بتود، تر ختواهیم شفتت، اشتر آن ختواب، و نستبت دادن آن تعبیتر بته تیمورشتاه درستت میکه بعتدا  بته تفصتیلاما چنانکرده بود!  

کته بته  تول -اهلل کته  اضتی فتیسشتدا در  الیصدای آن جمعی که  ین بیان ختواب  اضتر بودنتد، در یتو جتایی شتنیده می

 
  .  همان .1

 . 114 و 113صص یتانیا،بر یشر  هند یکنون   و هاافغان .2

 . 502-503صص افغانان،  .3

 . 167  یدالصفویه، فوا  .4

 . 287 و 284-285صص  ،1ج  یگی، تار امدهاییاپ و کابل  باال صار .5
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زمان را رهبتری کترد، ولتی کودتتای بته  تدرت رستیدن شتاههتر چنتد    -الدین یکی از مگاحبتان ختا  شتزارش ختواب بتودامام

 شاهی نگفت که شاه متوفی او را به جانشینی تعیین نمود! هیچ

کتردا در ایتن ستفر او را همراهتی می-والتی پشتاور-رسد که از میان سایر پستران تیمورشتاه،  تد ا تل شتهزاده مبتاسبه نظر می

های  تتراالعین باصتتره االجتتاه در شتتهر پشتتاور رونتت  افتتزا بودنتتد، و شتتهزادهالتتدین  ستتینی: سچتتون پادشتتاه وزیتترا بتته  تتول امام

ا مالوتتا  شتهزاده مبتاس از 1همتراه رکتاب بودنتد.  -هتا پتا در ا لتیم بلو تت نته نهتادهکه هنتوز بستیاری از آن- شمت و اجالل

 زنی  اور داشت.فردای شبی که تیمورشاه درشرشت، در ماالآ رآی

کند، ختود بته ایتن مقیتده استت کته: ساشتر چته ایتن روایتت از حترا مورختان معاصتر را نقل می  نخافرهنگ که روایت رضا لی

نمایانتد کته تیمورشتاه بته انتقتال منتوان والتی پایتگتت، چنتین میه  ایشان تتیید نشده است، اما تعیتین شتدن او از جانتک پتدر بت

خواستت ایتن تترجیه را رستمی و ختاحر ستایر پسترانا نمیکته بته رمایتت میتل نبتوده استتا ولتو اینشتاه بیپادشاهی به زمان

 بار بته ایتن مقیتده استت کته تیمتور شتاه جانشتینی تعیتین نکترده بتود: سبعتد از مترگ تیمورشتاه، وجتود کثترت   2.ملنی سازد.

 3.ت.مهد، افغانستان را در یو وضعیت متشنج با ی شراشها در امور دولت، و تعیین نکردن ولیاوالد او و دخل دادن آن

الدین  سینی، ستندی در دستت نیستت کته تیمورشتاه جانشتین تعیتین کترده باشتدا و العتا بعتد از آن کته به راستی جز ادمای امام

کتته در پشتتاور بیمتتار شتتد، و راه کابتتل در پتتیا شرفتتت، هتتر لحظتته مرضتتا اشتتتداد متتی پتتریرفت، و ا ستتاس کتترده بود

ی پستتران بتتا ادمتتای کتته همتتهبتتود، ولتتی نگفتتت کتته او جانشتتین باشتتد. اینالموت استتت، و شتتاه زمتتان نیتتز در معیتتتا  ریتتک

شاه مگالفت کردنتد، بته ایتن معناستت کته چنتین ستگنی را از زبتان پتدر نشتنیده بودنتدا یتا بته ایتن روایتت بتاور جانشینی زمان

 نداشتند.

 
 . 81  شاهی، ین س  یخ تار .1

 . 121  یر، اخ   رن پنج  در افغانستان .2

 . 378   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .3
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یتت کتاری رستید، والیتتی بته او داده تعیین شاه زمان به والیت کابل، می تواند این شونته تعبیتر شتود کته: هتر کتی بته ستن کفا

شتتدا  نتتدهار بتته همتتایونا هتترات بتته محمتتود و فیروزالتتدین و سلطانشتتاها پشتتاور بتته مبتتاس و شتتاهزاده کهنتتدلا و کابتتل بتته 

 مهدی باشد.تواند به ذات خود موید ادمای ولیزمان. این نمیشاهزاده

 نسک مادری:  .3

 مادر همایون دختر سردار و نواب  وم سدوزایی بودا  -

 خان بارکزاییا شاه دختر  اجی جمالمادر محمود و فیروزالدین و سلطان -

استتت کتته متتادر مبتتاس و زایی ختتواهر متتددخان بتتودا امتتا فرهنتتگ مدمیپستتندخان استتح متتادر مبتتاس و کهنتتدل دختتتر شاه -

لتی کهتزاد کته اصترار دارد نگستتین کستی بتوده کته ایتن همستر تیموررشتاه را ا و1بتاش بتود زل  ختانشاهیور دختر شربت ملی

شتتیری چنتتداول کابتتل. بتتودا و پستتر ایتتن بتتانو را شتتهزاده ملی یکتتی از باشتتندشان جوانشویتتد کتته سشتتربتمعرفتتی کتترده، می

ابتل بته پادشتاهی کخواند که بته  تول اوسنزدیتو بتود بته ملتت رستو  متادرش، بعتد از تیمورشتاه در باال صتار سلطان ملی می

 . 2انتگاب شردد.

 میرزا بن نادر افشار بودا ر  بن رضا لیمادر شاهزاده کشور و نادر دختر شاه -

 ر  شاه بن رضا لی میرزا بن نادر افشار بودا بگا بن شاهبگا دختر یزدانمادر شاهزاده یزدان -

نتتاما در تتتاریخ ذکتتر نشتتده استتت! کهتتزاد نتتام متتادر زمتتان و زایی کتته الملو دختتتر ختتان یوستتمشتتاه و شتتااعزمانمتتادر  -

 .3زایی پشاور شفته استی یوسمبیلهالملو را فاحمه بیگم و دختر یکی از بزرشان  شااع

 برتری در فال و دانا: .4

 
1.  118 . 

 280   ، 1ج تاریگی، آمدهایپیا و کابل  باال صار .2

 288   جا، همان .3
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مرد زمتان شتاه جتوانا و متی افزایتد: سو امتا 1بتود  تترین پستر اونویسد که شاهزاده زمان ساز نظتر کفایتت و لیا تت بزرگ بار می

شتتاه شگصتتا  متترد ذکتتی، شتتااع، بصتتیر و فعتتال بتتودا او شتتاه از  تتول فیریتتر متتی آورد کتته سزمانی آهنتتین بتتود.ا و آنو بتتا اراده

شتتافتا متردم افغانستتان نستبت بته ستایر پستران تیمتور شتاه بته دیگر میدایما  بر روی زین بودا پآ از ختتم جنگتی بته جنتگ

کهتزاد  2جتوانی صتا ک اراده، شتااع و جتاه حلتک بتود.ن...  دارنتد.. فرهنتگ نظتر مشتابه دارد: سزمتا  زمان ا تترام بیشتتریشاه

او را از نزدیتو دیتده بتود کته الفنستتن در الی 3.نیز به همین مقیده است: سشتاه زمتان بتا کفایتت تترین پستران تیمورشتاه. بتود

کردنتتد تتتا  ی او را تشتتو یتتانبتتوده استتت. بتتاری، مال ستتوادتریاش از همتته بختتانواده یتتانشتتاه زمتتان در م شوینتتدمیس نویستتد:می

 4.مار استا ولی فرمان او اثری نداشت. یمعتقدات اسالم یآموزش منط  را منم کند، که به  ول آنان برا

فرزنتتدان تیمورشتتاه، بگصتتو  بتترد کتته اهلل نتتام میهتتای مولتتوی میرخیرالتتدین و مولتتوی نعمتتتکهتتزاد از دو تتتن از مالهتتا بنام

ایتتن در منتتابم همتتان دوره چیتتزی بتته نظتتر نرستتیدا و نبایتتد  دادنتتد. بیشتتتر ازدینی آمتتوزش میشتتاه را در باال صتتار ملتتومزمان

شتتاه اهتمتتام ختتا  در نظتتر شرفتتته باشتتد. بنتتابراین از ایتتن نظتتر نیتتز انتظتتار داشتتت کتته تیمورشتتاه بتترای تحصتتیل و تعلتتیم زمان

های شگصتتی، بایتتد بتته ستتبت بتته ستتایر بتتردران بتته او دادا  تتتی بتته امتبتتار بیشتتتر بتتودن ستتن و تاربتتهتتتوان ترجیحتتی ننمی

 شاه بر خود را نیریرند.همایون، محمود و مباس    داد که سیادت زمان

بتا هتوش، دورانتدیا، محتتاف، ا تصتادی و   الصتد  تیمورشتاه بتودا بته شتزارش  تالم سترور ساوشتاه خلماز نظر اخال تی زمان

بته روایتت ابوالحستن  زوینتی: ساز ثقتات مستموع شتده   5.شران،  تریص و متکبتر نیتز بتود. تال، ختوشصبور بودا امتا در  ین

مصتتمت نمتتوده، بتته ستتلطان، آن نابکتتار شصتتت دختتتر رمایتتا را جبتترا  و  هتترا  کشتتیده بیروایی زمانماه اول فرمتتانکتته در شتتا

ی را بتته متتواما و نصتتایه از امتتور نتتا مشتتروع قشتتشتتان ستتیرد. آخراالمتتر ملمتتای ستتنت و جمامتتت، جمعیتتت کتترده، آن پدران

شاه مرد نهایت بی ر تم بتودا در یتو ستفر بته پناتاب، شتکم سته تتن از ستربازان ختود را کته مرتکتک شنتاه زمان  6.بازداشتند.

 
 . 378   همان،  .1

 . 121  اخیر،   رن پنج  در افغانستان .2

3.  285 ، 287 . 
 . 1۹۹  افغانان،  4

 .115  یتانیا، بر یشر  هند یکمین   و هاافغان .5

 . 171  یدالصفویه، فوا  .6
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کته ا مدشتاه ضتمن دستتورات دانکته اماتا و ا شتای آنتان بته بیترون ریگتت. در  الیکوچکی شده بودند، با شمشتیر دریتد، چن

 ی خویا، به حور صریه  طم اماا و دریدن شکم را منم کرده بود.دهگانه

ماوالنتته.ای بتتود ستتتایند، همانتتا سا داماتآهنتتین. در شتتاه زمتتان مییآنبتته را کتته متتورخین ناسیونالیستتت افغتتانی بنتتام ساراده

 باهی سلطنت سدوزایی، برهم زنی امنیت و بربادی ثروت افغانستان، و مزل و کوری خود او شردید.که بامو ت

شتاه کنیما و  بتل از آن بایتد دیتد کته زمانزمان را بته بعتد موکتول متیی شتاهی  کومتت نُته ستالهی کارنامته ااوت در بتاره

 چگونه به پادشاهی رسید: 

ارتن از اراکتین دولتتت شتاه متتوفی، تصتمیم شرفتنتد از انتشتار ایتن خبتر تتا تعیتین صبه همان شبی که تیمورشاه درشرشتت، چهت

 ها بودند:جانشین جلوشیری کنندا آن چهارتن این

بتابری کته متدارالمهام   خانالملتو نورمحمتدبتودا امیناهلل که متدارالمهام ستلطنت و جلتیآ ختا  محافتل شتاه می اضی فیس

خان دار و هرکتتاره باشتتی بتتودا و پاینتتدهرخان کتته در آن زمتتان  تتولر آ استتی و خزانتتهامتتور متتالی وملکتتی بتتودا متتال مبتتدالغفو

 زایی مگاحک به سرافرازخان که سردار کثیراال تدار بود.بار 

هتای فرجام. را بته ارگ ستلطنتی باال صتار دمتوت نمتوده، دروازهاینان ستیآ از نتام شتاه سامترای مظتام و کتارپردازان ستعادت

شتداز ی جانساظهتار وا عته شتاه آن چهتارتن بته امترا و کتارپردازان امتور ستلطنتدشان و رونتدشان بستتندا آنارگ را به روی آینت

میثتتا  کتترده متفتت  شتتدند.. سرآی همگنتتان مقتترر شتتد کتته جنتتاب ستتلطنت متتآب  اتترت پادشتتاه نمودنتتد و بتتاهم مهتتد و 

 شاه  را جانشین سریر سلطنت نمایند..]زمان  ی ممدوجشهزاده

شتود، الحتال در تمتام بترادران یتو کتآ را اللفا شفتنتد: سپادشتاه یتو کتآ میها را فراخوانده بته آنهتا متفت بعد جمله شهزاده

 نموده باشند.. حوع و ر بت خود احامت او میسنایده و پسندیده پادشاه نمایید، و همه برادران به
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ها پنهتان کترده، آنتان را سترشرم جتدال و ، رآی ختود را از شتاهزادهشتاه متفت  شتده بودنتدکه خود بر سرت جانشتینی زماندر  الی

دهتتی بتته او بتته ها بعتتد از بحتتو فتتراوان بتته جانشتتینی مبتتاس اتفتتا  نمتتوده، جهتتت احالعمنازمتته میتتان ختتود نمودنتتد. شتتاهزاده

 رفتند. -که مقر شاهزاده بود -ستونچهل

ی محافظتان بنتد ستاخته، و  طعتها را در منتزل شتاهزاده مبتاس  لعههامرا و سرداران از این پتیا آمتد استتفاده نمتوده، شتاهزاده

 …ستترای خان جوانشتتیر را متتتمور نظتتارت بتتر آنتتان ستتاختند، سو خودهتتا باالتفتتا  بتته درت دولتشتتیر بتته  ومنتتدانی اصتتالنجوان

هاتتری، یتتوم 1207درانتتی خلتتداهلل ملکتته رفتتته، و آن جنتتاب را آورده، بتته تتتاریخ هشتتتم شتتهر شتتوال ستتال زمان در اتترت شتتاه

شتتاه، د یقتتا  یتتو شونتته، جریتتان جانشتتینی زمانبدین 1.نظیتتر ستتلطنت جلتتوس دادنتتد.دوشتتنبه بتته ستتامت مطتتارد بتتر ستتریر بی

 اند. در دست امرا و سرداران مرکور نشان دادهشاه را کودتای درباری بودا بعای روایات دست مادر زمان

ها سته روز را بتدون آب و نتان مقاومتت کردنتدا ستیآ از روی نتاشزیری هزادهزمان بعتد از نشستتن بتر تگتت: شتای شاهکارنامه

ها باال زنتتدانی نماینتتدا تعتتدادی از شتتاهزاده تزمان دستتتور داد کتته آنتتان را در باال صتتار تتال، شتتاهستترت احامتتت جنبانیدنتتد. بتتا این

بستیاری از اینتان در همتان زنتدان جتان دادنتدا الملو را کته برادرمینتی او بتود مستتثنی  ترار داد.  هنوز بالا نبودندا فقتط شتااع

زمان در همتان ستاله بتود، و دریتن  تال شتعر متی سترود. او در ستال ستوم ستلطنت شتاه  17یتا    16از آن جمله شاهزاده نادر که  

 زندان درشرشتا این ربامی  زن انگیز را چند روز  بل از مرگ سروده بود:

 تا چند توان به درد و  رمان بودن

 اب و جور اخوان بودندر  ید مر

 شد حا ت من حا  نااتی یارب

 2.توان به زندان بودنزین بیا نمی

التدین  ستینی بعتد از برشتمردن امتزاز و اکترام اهلل بتودا امامبعد از پسران تیمورشتاه، اولتین  ربتانی بعتدی همتان  اضتی فتیس

را کته متدارالمهام و نفتآ   ختاننویستد: سو  اضتی فتیس اهللی  اضتی متی  چند تن از یاران موافت  توستط شتاه زمتان، در بتاره

 
 . 85  شاهی، ین س  یخ تار .1

 . 313  کابل،   باال صار .2
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اختتته  تتبآ فرمودنتتدا و نقتتود و استتباب او را بتته ستترکار شتتاهی اندی  اتترت تیمورشتتاه جنتتت مکتتان بتتود، از نظتتر منایتناحقتته

 1.به ا وال تباه در ارگ دارالسطنت کابل مقید است.   1212ضبط نمودند. تا تحریر این اورا  ]سال

وزیتتر ملقتتک بتته وفادارختتان خستتر  ختتاناهللزمان را تحریکتتات و ا تتوای ر متن  ستتینی دلیتتل ایتتن ا تتدام شتتاهالتتدیامام

ی  لمتی ستردار کهتزاد از رستاله  .استت  کنتد کته درختور توجتهای پیتدا میامتا کهتزاد بترای آن فلستفه  2.الملو متی دانتدشااع

اهلل زیتر نفتوذ ستدوزایی زیتر  ابتدالی وزیتر شتاه زمتان متی نویستد، کته  اضتی فتیس ختاناهللی ر متنواسه  خانمحمد مباس

ملی پستتر کتته همستتر محبتتوب تیمورشتتاه بتتود، در همتتان مالتتآ امتترا و کتتارپردازان، خواستتت ستتلطان خانملیدختتتر شتتربت

ملی یتت صتغر ستن ستلطانای از نظتر او  مایته کردنتد، ولتی اکثرخردسال او را جانشین تاج و تگتت درانتی ستازد. هرچنتد متده

حوری کتته ختتود کهتتزاد اذمتتان دارد، روایتتت ایتتن ستتردار سمگتتالم ستتیر ممتتومی امتتا همتتان 3.را دلیتتل آورده نظتتر او را رد کردنتتد

ملیته  اضتی را  ،اهلل وزیترستبک، یتا بنتا بته تحریتو ر متتبی  شمان به این خاحر حرا تی شتده کته خشتم، و بی4وا عات است.

ا در شزارشتتی کتته از چگتتونگی برشزیتتدن شتتاه زمتتان بتته جانشتتینی تیمورشتتاه خوانتتدیم،  اضتتی نتته تنهتتا توجیتته کتترده باشتتدا زیتتر

 مگالم نبود، بلکه رهبری آن جریان را به مهده داشت.

ی شتتاه بتتود، در مبتتارزهکتته مامتتای شتتهزاده محمتتود و فیروزالتتدین و سلطانخان بتتودا او بتتا آنتتتر ستتردار پاینتتده ربتتانی بزرگ

شتتاه بتتا یابی بتته مقتتام جانشتتینی، از زمتتان شتتاه  مایتتت کتترد. متتالوه بتتراین، او دوبتتار در رآس لشتتکر زماندستتتبتترادران بتترای 

شتتیر نیتتز خان جوانالملتتو بتتابری، و اصتتالنداد. در کنتتار او نورمحمتتدخان امینهمتتایون جنگیتتد، و لشتتکر همتتایون را شکستتت

زمان را بتر تگتت پادشتاهی نشتاندند. اینتان هتای بودنتد کته شتاهنوزیر شتدند. ایتن چهتارتن، هما  خاناهللی ر مت ربانی توحشه

هتای میترزا محمتد توحشه بنامی  تل وزیتر، و برکنتاری شتاه شتده بودنتد. وزیتر بنتا بته شتزارش دو تتن از شترکایمتهم به توحشه

ده   1214ی  ر ستنهشریم و ا مدخان بارکزایی، شتاه زمتان را تحریتو بته  تتل متهمتین نمتود. بته  تول ابوالحستن  زوینتی: سد

داشتتتند. یکتتی از آن جملتته وفادارختتان را  ]را  ی کشتتتن وفادارختتان وزیتتر ویدار او بتتا هتتم متفتت  ششتتته، ارادههستتردار و دستتت

تمیتتز ی کشتتن تتو دارنتتدا آن ستلطان بیخبرکترده، وفادارختان بتترمکآ در خلتوت بتته زمتان ستلطان وانمتتود کته ستترداران اراده

 
 . 86  شاهی، ین س  یخ تار .1

 . 87  شاهی، ین س  یخ تار .2

 . 286  کابل،   باال صار .3

 . 273  کابل،   باال صار .4
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، 2فتر ، بته ما بتت نیندشتی و کوتتاه فکتری معتروا بتود  خانشاه که بته  تول میترزا مهتدی  1انید.سرداران مرکور را به  تل رس

خان پستتر میرهزارختتان، بیگی، محمتتدمظیمضتتبط خانشتتیر، استتالمهتتای جعفرختتان جوانآن چهتتارتن را بتتا پتتنج تتتن دیگتتر بنام

باشتتی، بتتدون محاکمتته بتته  تتتل رستتانیدا متتتهم دیگتتر بنتتام میتتان  تتالم محمتتد رکاب ختتانزایتتی، و محمتتد زمانخاتترخان ملی

 کشته شد. خاناهللتاجرهندی فرار کرد، ولی در بلوچستان بدست کسان وزیر ر مت

متود استتا او ختود چنتین نوشتته: سچتون محصتورین از فیتروزی شتاهی شتااع از کتورکردن شتاه محبحو دیگتر انصتراا شاه

ی مفتو جترایم ستاخته استتدمای محتو اهلل شتریم را وستیلهی آن  تال متتیوس و خلیت  شردیدنتد. کتالموا م شدند، از مشاهده

ی کتته دروازههتتا را بگشتتیده، جمامتتت ختتوانین را امتتر فرمتتود بگا نیتتز آنتقصتتیرات را از  اتترت شتتاهی نمودنتتدا و شتتاه شنتتاه

 3.باال صعود دهند.جا به باال صارباال صار را ششوده و شاه محمود را با مزت و اکرام ماالکالم از آن

ی منتتوره بتته والتتی بغتتداد نوشتتت، در آن شفتتته کتته شتتااع بتته تقاضتتای او از کتتورکردن ای کتته از مدینتتهشتتاه زمتتان در نامتته

بتاره نوشتته: چتون محمتود بته زنتدان افکنتده شتد، سنگستتین پیشتنهاد ایتن   دریتن  .TatePG.  4.محمود منصرا شردیتدشاه

امتا  5.درشرشتت. زمان، شتااع از ایتن ممتل دستت کشتیده از اواش زایتل ستاخته شتودا امتا بته درخواستت شتاهبود کته بینتایی

ا بته زنایترش نماینتدا و بته محمود را بتدون اخفتاا و تحقیتر در باال صتار بترده محبتوس و پت اترت شتاهکاتک نوشته: ساملی

 اتترت شتاه زمتان امتر کتورکردنا نیتز کترد. ولتیکن بته شتتفامت  ترار بیتان صتا ک تتاریخ ستلطانی بته  صتا  چشتم املی

شتااع، ی کاتتک، بتارکزایی جتز نقتل  تول شاهامتا ختالا شفتته  6.شیرمحمدخان مگتارالدوله میل کشتیده نشتد و مقیتد ششتت.

شتتااع بتته ختتان نتتزد شاهرا در شتتفامت از وزیتتر فته خاندها نتتام مگتارالدولتته شتتیرمحمدهتتیچ اظهتتار نظتتری در ایتتن متتورد ننمتتو

هتتا توجتته نکتترده، بتتدون ذکتتر متختتر  تتول شتتاه شتتااع را آورده استتت: یتتو از ایتتن شزارشفرهنتتگ بتته هیچ 7.میتتان آورده استتت

 
 . 172  یدالصفویه، فوا  .1

 . 122  افغانستان،  یاسیس یخ تار .2

 . 24  شااع، شاه  وا عات .3

 . 448   دراالزمان،  .4

 . 121   افغانستان،   یپادشاه .5

 . 67  ، 1ج  یخ، التوارسراج .6

 . 257   ی، سلطان یخ تار .7
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و  1.زنتتدانی ستتاختن او در باال صتتار اکتفتتا نمتتود.منصتترا شتتد و بتته  واری از کتتورکردن اوشتتااع  از روی بتتزرگشاه] سمشتتارالیه

 2.با خره  بار در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است

رو متوروثی، ستتایند کته جهتت  فتا  لتمی سیاسیت خارجی شاه زمتان چیستت؟ مقتدم بتر همته، متورخین او را میو اما کارنامه

ها و تهدیتدات شتاهان  اجتار چته واکنشتی داشتت. رابترت شرانتت هیچ آرامتا نداشتتا  تاال ببینتیم کته او در برابتر درخواستت

ستتی محظتتوه و تحتتایم او ب -ستتفیر کمینتتی هنتتد شتتر ی -ختتانکتته از  اتتور مهتتدی ملی خانمحمتتدواتستتن نوشتتته استتت: آ ا

بته را بته  اتور نیتریرفت، و بته وزیتر ختود دستتور داد تتا  -ستفیر شتاه زمتان-خانزایی معروا بته شتدوبارکبود، شدا محمدخان 

باشتد. شتر ی پتارس بته وضتعیتی کته در زمتان شتاهان صتفوی بتود، میهای جنوباو بگوید: سمتموریت او بازشردانتدن محتدوده

 تبال   ینتی   خانآ امحمتد  3.وی خواهان تصرا و نگهتداری هترات، مترو، بلتخ، کابتل،  نتدهار، تایبتاد، کاشتمر و سیستتان شتد.

ای بته شتاه زمتان، از او خواستته بتود کته بلتخ را بته  اجاریته واشترار نمایتدا تانهی دوستکه مشهد را متصرا ششته بود، حی نامته

 4.کته ستفارت شتدوخان نتزد آ امحمتدخان  اجتار، بته واشتراری بلتخ بته دولتت  اجتار مناستبت داشتته استت  اندمنابم ایرانی شفته

 5.اندهزار تومان شفته تی برخی از منابم جدید ایرانی این واشراری را در ازای مبلا دویست

ر  میترزا و هتم نتادر میترزا پستر شتاه، هم امیتران خراستان دوبتاره مغلغتم ختود ارادیتت افراشتتند،  خانبعد از کشته شدن آ ا محمد

ای بتته  تتاجی ابتتراهیم وزیتتر زمان، حتتی نامتتهوزیتتر شتتاه ختتاناهللشتتاه بتته مشتتهد برششتتت. در ایتتن و تتت ر متبتته کمتتو زمان

شتتاه از های افغانستتتان، زماننهتتاد کتترد کتته در اتزای ممانعتتت شتتاه محمتتود از  ملتته بتته مال تتهشتتاه  اجتتار، بتته او پیاملیفته

ای خراستتان دستتت خواهتتد کشتتید، و آن والیتتت را بتته ایتتران خواهتتد شراشتتت. فتتته ملتتی شتتاه کتته اجتترای ستتایر  مایتتت روستت

 
 . 135  یر، اخ   رن نج پ  در افغانستان .1

 . 3۹3   تاریخ  مسیر در افغانستان .2

 . 204  ی، شر  هند  یکمین  و هاافغان از نقل به ، 124   پارس،  یخ تار .3

  سیهر،  مدتقیمح مرزا  ا2۹1  یخ، التوارا سن محمدییخ تار  ی، سارو یمحمدتق  بن اهللفته  ا7400  ،۹ج  ی، ناصر یروضوالصفا یت، هدا   خان یرضا ل .4

 . 47 و 46صص ،1ج  ، یخالتوارناسخ 

  از  تانافغانس و یرانا   اجار، یبهمن یمحمدمل  ا371  یخ، التوار ا سن  ی پاور  ماد،  ییحباحبا  رضا  الم ا152   یران، ا  و افغانستان  یقی،  ق یمتول  یوسم .5
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شونته ا بدین1شتاه متانم شردیتددیتد، رضتایت نشتان داده، محمتود را از ا تدام بتر ضتد زمانمطالبات آ امحمدخان را  یرمملتی می

  اجاریه تحویل داده شد.رو درانی منتزع ششته، به ی  لمخراسان  ربی از بدنه

شتتاه را مااهتتدی معرفتتی کنتتد کتته سناتتات دادن هندوستتتان از تستتلط استتتعمار انگلیستتی. را از وظتتایم  بتتار متتی کوشتتد زمان

ی داخلتی، بتا دولتت مرکتزی دریافتت، تصتمیم شاه کته افغانستتان را بعتد از حتی امنیتت تقریبتا  نتیم  رنتهدانست: سزمانخود می

مار انگلیستی در رغوتی استتع آداخلتهآ ایتن امنیتت ممتوم  و مرکزیتت سیاست  را تحکتیم نمایتدا و در خارجته از پتیاشرفت کته در  

ی استتگال  هندوستتان را از استتعمارشران اروپتایی شتاه افغتان کته ارادهیتا ایتن ادمتای بتی ستند: سزمان.  2هند جلوشیری کند.

شیتتری پناتتاب  ملتته بتته هنتتد را بدستتت آوردن  نتتایم، و متتآال  واپآشتتاه از امتتا ستتایر متتورخین اوال   صتتد زمان 3.داشتتت.

هتتای سیاستتی و توانایی نمتتایی، بزرگ4شتتاه در  تتدود پناتتاب راها از تحرکتتات زمانداننتتدا ثانیتتا  تتترس و اضتتطراب انگلیستتیمی

الوتتا  شتاه متالم پادشتاه شتاه بتا انگلتیآ در دستت نیستت. می زماندانند. چون هیچ سندی دال بتر تصتمیم مقابلتهنظامی او می

کتردا چتون او نته از جانتک انگلتیآ، بلکته از ستوی دشتمنان انگلتیآ ضعیم مغولی او را به  صد مقابله بتا انگلتیآ دمتوت نمی

درانی بتترای مقابلتته بتتا انگلتتیآ، دمتتوت کتترده بودنتتد مبتتارت بودنتتد از هتتا نیتتز از شتتاهشتتدا دشتتمنان انگلتتیآ کتته آنتهدیتتد می

هتتای متگاصتتم دمتتوت شتتده بتتود. از ستتوی جناج -زمتتانبتته حتتور هم-درانیر و دکتتن.ا یعنتتی شتتاهس کومتتات مرهتتته، میستتو

چته نهایتتا  شتاه نمتی توانستت دمتوت راجاهتا و امترای مستلمان جنتوب و شتر  هنتد را بیتریردا آنوا عیت ایتن استت کته زمان

شتاه مترد جتاه حلتک بتود و بته نتگ سزمانبرای او مقدور بود، همانا کمتو بته شتاهت در  تال ا تاتار مغتولی بتود. بته  تول فره

تتترین آرزوی او ایتتن بتتود کتته ماننتتد جتتدش ا مدشتتاه بتته هنتتد لشتتکر کشتتیده، از ی فتتراوان داشتتتا بزرگکشورکشتتایی مال تته

ا بعتد ادامته متی دهتد: 5ی دولتت درانتی  ترار دهتد.را دوبتاره در تحتت ادارههای شتمالی آن نایم آن مستتفید شتردد، و  ستمت

شتتاه  از لشتتکر کشتتی بتته هنتتد، مقابلتته بتتا انگلستتتان نبتتود، امتتا ممکتتن بتتود بطتتور ناخواستتته  ریتتم آن دولتتت مانسمنظتتور او ]ز

م او بتتدون مواجهتته بتتا مقتتاومتی وارد الهتتور شتتد، اضتتطراب مظیمتتی بتتین 17۹7 بتتار شفتتته بتتود و تتتی در ستتال  6.شتتردد.

 
 . 144   دراالزمان،  .1

 381   ، 1ج تاریخ، مسیر در افغانستان .2

3.  ،  42۹ . 

 . 384  ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .4
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شتتاه بتتا ارستتال خواستتته بتتود کتته بتته دهلتتی بیایتتد. زمانشوهر( از او هتتای هندوستتتان خلتت  شتتدا چتتون شتتاه متتالم )متتالیانگلیآ

ا رانتتدن مرهتتته، امتتالن کتتردای بتته کمینتتی هنتتد شتتر ی،  صتتد ختتود از ورود بتته داختتل هنتتد و ورود بتته دهلتتی را، بیروننامتته

 نتدهار شتاه از الهتور بته  سمتعا با  از افغانستان خبر رسید که محمتود بتار دیگتر در هترات بغتاوت کترده استتا اینستت کته زمان

ها خواستته بتود کته او را شتاه در ایتن نامته از انگلیستیشتود کته زمانشفتته می.  1برششت، و هندوستتان را بته  یترت شراشتت.

ر پرستتتتی ستتتتایکآ متتتتی نویستتتتد: در ستتتتالدرایتتتتن مملیتتتتات هم م لتتتترد ریبتتتتاردکولی 17۹8راهتتتتی نماینتتتتد. ستتتتت

مکتتتوبی بتته ایتتن   شتتاه]زمان ی افغتتانیاده( کتته در آن و تتت فرمانفرمتتای بنگتتال بتتود، از شتتاهزWELLESLEYولستتلی)

کشتی معهتود ختود را بته هنتد تترکر داده و تقاضتا نمتوده بتود کته ارتتا انگلستتان در مامون دریافت داشتت کته بته او  شون

 2.به دکن همکاری نماید.از نوا ی شمال هند با او ها مرهتهبیرون راندن 

کته ا مدشتاه را بگتاحر جنتگ بتا رو، در  الیاظهتار نمتوده، امتنتای چنتدانی نتداردا ازیتنشتاه   بار به این  قیقت که ختود زمان

کته متواملی متانم آمتد کته شتاه زمتان نتوانتد  تر  سترکوب نیروهای ملی ضتد انگلیستی هنتد سترزنا متی کنتد، امتا از این

 خورد!مرهته به دهلی برود، تتسم می

، و اینکته شتاه ایتران از شتاه زمتان تقاضتا داشتت اجتازه دهتد نیتروی 3ان بته کابتلی آمدنت سفیر ناپلیون از راه ایربحوت بی ریشه

یافتتت تتتاریگی، و دوری از ملتتم ی بیتترون شتتدن از ره، اساستتی نتتداردا و از همتتین دستتته4نتتاپلیون از راه خراستتان بتته هنتتد بتترود

، و کتامال  نادرستت استت. جتان نمتایی سیاستت ختارجی شتاه زمتان ششتوده شتده استتتاریخ است. این فصل نیز به  صتد بزرگ

شتناس بته ایتران م(، بته استم نبات17۹7-1801ها،  بتل از هاتوم نتاپلیون بته مصتر)ای از فرانستویویلیام کی نوشتته کته متده

ستتلطان کمتتو کنتتدا و بتته نیروهتتای نهتتاد کردنتتد کتته بصتتره و بغتتداد را متصتترا شتتودا بتته تییوآمدنتتدا و بتته آ امحمتتدخان پیا

 
 . 384   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1
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ا چتتون در منتتابم انتتدامتتا متتورخین ایرانتتی ایتتن شتتزارش را جتتدی نگرفته 1.در بنتتدر مبتتاس مستتتقر شردنتتدفرانستتوی اجتتازه دهتتد 

 2.ای به این سفر نشده استداخلی آنان اشاره

م موفتت  شتتد مالستتی در  صتتر تابستتتانی ختتود برشتتزار کنتتدا ریاستتت ایتتن مالتتآ بتته 1800نتتاپلیون در اواختتر ستتیتامبر ستتال 

بتتود. نماینتتدشان دول آلمتتان، ستتویدن و دانمتتار  نیتتز در آن شتترکت داشتتتند. ایتتن  -ه کتتاترینپستتر ملکتت-ی تتتزار پتتل اولمهتتده

روس و فرانسته، در اتحتاد بتا دولتت  ی مشتتر اتحاد، مگصوصتا  از ایتن لحتاه رمتک و و شتت خلت  کترد کته شتایعات  ملته

غانستتان بته شتدت آستیک پتریر ایران ملیه هنتد آن را همراهتی متی کتردا چتون تصتور متی شتد کته هنتد از جانتک ایتران و اف

که در آن مالتآ ستگنی از ایتن ایتن دو کشتور بتر زبتان آورده نشتده بتودا دولتت انگلتیآ بترای  فتا ماتقتدم در  الی  3.است

موفتت  شردیتتد بتتا دادن  کتتار شتتده، ستترجان متتالکم معتتروا را بتتا مالتته در ختتزان همتتین ستتال بتته ایتتران فرستتتاد. اوه دستتت بتت

ای معتتروا ختتود بتتا دولتتت ایتتران را، ملیتته افغانستتتان و فقتترهی پنجشتتاه  اجتتار، معاهتتدهملیهای کتتالن بتته درباریتتان فتهرشتتوه

 فرانسه به اماا رساند. 

از زمتان تتستیآ دولتت  اجتاری متشتنج بتودا ماتمون آختترین -کته شفتته شتتدچنان -غانستتانروابتط سیاستی میتان ایتران و اف

ی ایتران زمتین چشتم  تر  و  ت  تمکتین نگشتاید و ننمایتد، شاه به شاه زمتان ایتن بتود: سدر مملکتت  دیمتهملیی فتهنامه

، از فترایس و شترایم انستانی و  فاظتت  تدود و شترافت نتاموس ستلطنت ت...ی متن استو موروثته زیرا که این ملو محروسته

این نامه خشم شاه درانی را بتر انگیگتت، و شتاه  اجتار را تهدیتد بته جنتگ نمتود، و از او خواستت کته ادماهتای ختود   4.ما بوده.

 را با شمشیر ثابت نماید.

نمتودا و بتا اماتای مالکم از وجود چنین فاایی میان دو کشتور، بهتره بترده، تتا توانستت ایتران را ملیته افغانستتان تحریتو  جان

اشتتر  -ی ستومی یتتو جانبته از ستتران آن کشتور، تعهتتد شرفتت کتته شتاه افغتتان را نگرارنتد بتته هنتد  ملتته کنتد: سمتتادهمعاهتده

پادشتتاه افغتتان مایتتل شتتردد کتته ]بتتا ایتتران  از درت دوستتتی و صتتله وارد شتتود، دولتتت شاهنشتتاهی ایتتران در  تتین تعیتتین شتترایط 
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واهنتد نمتود کته پادشتاه افغتان و  شتون او خیتال  ملته و هاتوم بته هندوستتان را کته صله، ایتن مستشله را مستلم و  تمتی خ

 را برای همیا تر  شویند..باشد، بکلی از خود بیرون نمایند و آنرو پادشاه انگلستان میجزو  لم

وستتان  ملته کننتد، را نگترارد کته بته هند هتابه این هم بستنده نکترده، از دولتت ایتران تعهتد شرفتت کته نته تنهتا افغان  مالکم

بلکه اشر فرانسته نیتز چنتین خیتالی را داشتته باشتد، و بته همتین منظتور در بنتادر ایتران مستتقر شتردد: سدر چنتین پتیا آمتدی 

هتا ا تدام خواهنتد نمتود.. یو  شون منظم مرکتک از ستیاهیان دولتتین متعاهتدین تشتکیل شتده، بترای اختراج و اضتمحالل آن

  در تهتتران بتته اماتتا رستتیدا و بتته  تتول فرهنتتگ شتتاه زمتتان در 1215مطتتاب  شتتعبان  م1801ایتتن معاهتتده در جنتتوری ستتال 

کنتد کته شتاه محمتود در متاه صتفر ستال ختان، ادمتا میا کهتزاد بته استتناد فرمتانی از وزیتر فته1جوالی همین سال کور شردید

 2.ی تهران  اکم کابل بودماه بعد از معاهده ، یعنی پنج1216

ایتران، بایتد -چه برخی از مورخین ایتن دوره را وسوسته نمتوده، تتا فکتر کننتد کته در برابتر اتحتاد انگلتیآآنبه نظر می رسد که  

الترکر استتا ولتی از روی شتواهد و استناد موجتود، نتاپلیونآ   ی فتو افغتان نیتز شتکل شرفتته باشتد، مفتاد معاهتده-اتحاد فرانسه

ملتی شتاه بته  ملته بته هندوستتان یو روبتر را  تر  تشتوی  فتهی ختود مست  نماینتده121۹م/1805مار  سال    30اول بار در  

مازم ایران ساختا اما روبتر از ستوی مقامتات مثمتانی بازداشتت شردیتد و ستفارت او بته تعویت  افتتاد. ستفیر دیگتر نتاپلیون بنتام 

ستت شتگص ستوم م بته تهتران رستیدا او در تهتران وفتات نمتود. نتاپلیون پیتاما را از وارستا بته د1806مسیو رومیتو در ستال  

هتا از کویرهتای ختود نوشتته بتود: سروس  -کته اینتو در دستت استت  -بنام مسیو بالنا به شاه  اجتاری فرستتادا در ایتن پیتام

اند، کته ای تبعیتد شتدها کته بته جزیترهکننتد. انگلیتهمتانی تاتاوز میهای مملکتت مثکسل شده اند، و نسبت به زیباترین  ستمت

هتم نتداردا ولتم نستبت بته ثتروت ایشتان را برانگیگتت و در هندوستتان  تدرتی فتراهم کردنتد   ترین ایالت دیار تتراارزش کوچو

 یتتو کتته مقتدرنتتد،  شتتود. ایتتن دو دولتت را بایتتد مرا تتک بتتود و بایتتد از ایشتان ترستتید، نتته از آنانگیزتر میکته هتتر روز و شتتت

کتنم کته احمینتان و جستارت پیتدا کنیتدا بته بلکه از آن  یو که  اجت دارند و شتهوت دارنتد. کته مقتتدر شردنتد. توصتیه متی  

هتتا ی ختتود را مستتترد داریتتد، و بنتتادر دریتتای ختتزر را بتتر آنور شتتویدا شرجستتتان و تمتتام والیتتات  دیمتتهدشتمنان خودتتتان  ملتته

کنتتد. بتته مستتدود ستتازید. حبیعتتت  اتتابی در پتتیا چشتتمان روستتیه کشتتیده کتته جتتایی را نمتتی بینتتد و کورکورانتته  رکتتت می
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ایتتن نامتته بتته  1نمتتاییم بتترای برانتتداختن وجتتود ایتتن خصتتم.انتتد. هرستته بتتاهم اتفتتا  دایتتم مین جنتتگ کردهمثمتتانی هتتم امتتال

-م بته وارستا 1807الترکر در فبتروری را همتراه بتا مستیو  وبتر فو   خانملی شاه رسیدا او سفیر ختود بنتام میترزا محمدرضتافته

فرستتاد. در چهتارم متاه متی همتین ستال، نتاپلیون بتا میترزا رضتا مال تات کترد، و   -که در این زمان پایگاه نظتامی نتاپلیون بتود

کته در ایتن و تت   -ی دوازدهتم آن بته افغانتاناشتتاین. استت کته متادهکنای سفنی شتانزده فقترهی آن اماای معاهتدهنتیاه

ود را بته کتار خواهتد بستت تتا چنتین اشتاره دارد: سپادشتاه ایتران همته نفتوذ خت -ایتران استت مگتالم-شتااعدر رآس شان شاه

و پتتآ از آن لشتتکری بتته متصتترفات ...  افغانتتان و دیگتتر اهتتالی  نتتدهار را بتتا ارتتتا ختتود در برابتتر انگلستتتان متحتتد کننتتد،

 انگلستان به هندوستان بفرستند..

 بته  تر  بتا اهمیتت ی نتاپلیون بته دربتار شتاه زمتان،  قیقتت نتداردا و اساستا می یابیم، خبر سفر نمایندهشونه است که دربدین

 دادن سیاست خارجی شاه مرکور مطرج شده است.جلوه

 اما به راستی شاه زمان ضد استعمار انگلیآ بود؟

ی شتاه زمتان بته متارکویآ ولستلی، و تقاضتای او بترای کمتو انگلتیآ در امتر پیا از ایتن از  تول سرپرستی ستایکآ نامته

 3.ی او به سرجان شور را نیز نقل کردیمشونه نفآ نامههمینا 2بیرون راندن مرهته از دهلی را نقل کردیم

زمان بتا نیروهتای انگلتیآ حترا نگشتت، تتا بتتوانیم میتزان نفترت او نستبت بته استتعمار را بستنایما امتا شاهی شتاهچون هیچ

 گتارا شردیتدا و در آن قیقت اینست که شاه زمان بعتد از رهتایی از زنتدان باال صتار، ابتتدا بته مزارشتریم رفتتا از آناتا متازم ب

مملکت خالا میلا با امیر  یدر  تاکم بگتارا پیونتد خویشتی مقتد نمتود. از بگتارا فترارا  بته هترات رفتتا و  تاجی فیروزالتدین 

شتاه بعتد زمان 4.او را به هندوستان فرستاد، و در لودیانه مسکن شزیده بتا اختر تقامتد از کمینتی هنتد شتر ی روز بته ستر متی بترد

رستد کته متدت حتوالنی را در آن دیتار شررانیتده باشتدا ن مدتی، متازم زیتارت مکته و مدینته شردیتد. بته نظتر میاز سیری نمود

پاشتا والتی بغتداد، از او تقاضتا نمتود کته وستایل ای بته رشیدی منتوره ا امتت داشتت، در نامتهم که در مدینته1818چون در سال  
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شتوند، در بغتداد تهیته نمایتد. شتاه زمتان در ایتن نامته ضتمن ذکتر می  و اسباب ا امت او، مایلته و همراهتانا را کته پناتاه نفتر

هتایی در ی شتومی کته بتر ختودش شرشتت، بته والتی مترکور احمینتان داده کته تالشمگتصر تاریخ ختانوادشی، و شترج  ادثته

ی بتاز جریان استت کته بترادرش یعنتی شتاه شتااع بتا همکتاری سترکار کمینتی بهتادر، دوبتاره بته مستند  تدرت برشتردد: سثتان

شاهزاده محمود بعتد از هفتت ستال از  تبآ شریگتت، مستکر مهیتا نمتود، بتا شتااع دمتوی نمتود، صتا ک ملتو شتد. بتردارم 

هتا مایتد استتا در پتی تتدار  شاه شااع و فرزندم شتاهزاده  یتدر بته هندوستتان نتزد ممتاالن انگلتیآ رفتنتد،  رمتت بته آن

 ختتانی ستردار محمتد مظیمزمتان ستقوف دوم شتاه محمتتود، و مراجعتهمنظتتور شتاه  1..د...مسکرکشتیدن و شترفتن ملتو هستتن

 2.بودا که البته به ثمر ننشست - ر  برششت بر تگت سلطنت درانی -به شاه شااع

زمان نیتز بته جتا بتود کته شتاهشاه شااع به لودیانه ا امت شزید، و با اخر تقامد از کمینی هنتد شتر ی زنتدشی بته ستر بتردا همین

م توافت  1837هتای ختود،  تدود بیستت ستال در آن جتا فتروکا کردنتد. در ستال و هر دو برادر بتا اماتای خانواده،  3پیوست  او

کته او -شتاه کتورشااع، انگلیآ و رنایت سنگهت بتر ستر لشکرکشتی بته افغانستتان  اصتل شردیتدا سایتن متاده را بته زمانشاه

و تت شردیتد کته پتآ از چهتل ستال دادنتدا و او خیلتی خوش خبتر -ها بتودهم در این محل با شاه شااع وظیفه ختوار انگلیستی

ا 5م زنتتده بتتود1846شتتاه تتتا ستتال فیریتتر شفتتته کتته زمان... همتتان بتتود کتته 4.کنتتد.بتتاز بتته مملکتتت اجتتدادی ختتود مراجعتتت می

 6.داندم می1844فرهنگ مرگ او را درسال 

کته پیتروز میتدان ی الگیتر فتی متا و تم، آنمصتدا  مقولتهی مورخین این دوره، توجیه وضم موجتود بتود، و بته  شفتیم که برنامه

شتتااع و محمتتد یعنتتی شاه-شان معاهتتدات الهتتور و شنتتدموبتتوده، بر تت  و ستتتودنی استتت. بتته همتتین دلیتتل، اماتتا کننتتده

ی کننتتدهمتحد -خانو مبتتدالر من خانمحمدیعنتتی دوستتت -هتتاشتتوندا ولتتی اجتترا کننتتدشان آنختتاین معرفتتی می -ختتانیعقوب

دانستتتا مفتتاد کم از آ تتاز  تترن نتتزدهم ختتود را مالتتو کتتل هندوستتتان میدستتتا چتترا؟ دولتتت انگلیآ7ی مملکتتترهدوبتتا
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ی ستوم آن آمتده استت: سپادشتاه کته در متاده  بترای همتین ادماستتا چنتان  هتت(، اختر تاتمین1215م/1801ی تهران)  معاهده

بکلتی از ستر ختود بیترون  -باشتدرو پادشتاه انگلستتان میلتمکته جتزو   -افغان و  شون او خیال  مله و هاوم بته هندوستتان را

در ایتن زمتان کمینت  هنتد شتر  ، فقتط بتر والیتات شتر   هنتد تصترا داشتتا   1.را بترای همیشته تتر  شوینتد.نماید، و آن

 تاکم   سنگهتت بته منتوان  کمتران پناتاب، یعنت هنوز پادشاه مغولی در دهلی مستقر بتود. بنتابر همتین ادمتا بتود کته از رنایت

م اراضت   ترب رود ستند تتا 183۹کهتت موفت  شردیتد تتا ستال یبگشی از هندوستان، در برابتر افغانتان  مایتت کتردا و دولتت س

 خیبر را متصرا شردد.

یی بتا شتاه ایتتران و را در همستتو خانمحمددیدنتتدا چتون تحرکتات دوستتها ختود را مکلتم بتته دفتاع از هندوستتان میانگلیستی

کردنتتد کتته هتتا فکتتر میکردنتتد، تصتتمیم بتته تعتتویس او شرفتنتتد. آنتتتزار روس، تهدیتتد ملیتته تمامیتتت هنتتد تلقتتی می

روی بته ستوی رو او را شتریو ستوم حترج پتیااز جهتات مگتلتم مفیتد خواهتد بتودا ازیتن  الملو بترای ایتن برنامتهشااعشاه

  رب انتگاب کردند.

شتتااع از دو لحتتاه  تتایز اهمیتتت بتتود: اول بتترای شتتگص او کتته از ستتی ستتال  بتتل از آن، تتتاج و الهتتور بتترای شاهی معاهتتده

ی آن نشتده بتودا اینتو فرصتتی پتیا آمتده بتود کته بتا هتای مکترر موفت  بته امتادهر م تالشتگت را از دست داده بود، و به

دانیم کته دولتت انگلتیآ داد. متیفرصتت را از دستت متییافتتا و نبایتد ایتن تامین یو نیروی مظیم جهانی بته آن دستت می

 -را با شترف انصتراا از دمتوای اراضتی  ترب رود ستند، بترای مقاصتد کتالن ختویا برشزینتدا امتا او  خانکوشید دوست محمد

 رو ر یک او شاه شااع را انتگاب کردند.از خواست خویا دست نکشیدا ازین -ی مورد بحودر دوره

شتعار جهتاد بتا سیکهتت، صتا ک  ستو او بتا ستردادنی  یثیتتی داشتتا چتون از یوموضتوع پشتاور جنبتهخان  محمدبرای دوست

دانیم )و متت  شردیتتد، 3دار ساستتتگال  دارالمستتلمین پشتتاور و افغانستتتان ایتتن روی آب اتتتو.، و دامیتته2المتتومنین.لقتتک سامیر

 -تگتت کابتل(. از ستوی دیگتر بترادران پشتاوری اویابی بته که این لقک پوششتی بتود بترای ا ترا  سیاستی او از جملته دستت

رستید. از ایتن رو ی ایتن نیتز بته او میها بودنتد، کته البتته حعنتهمتهم به فتروش پشتاور بته سیکهتت  -خاندر رآس سلطان محمد

 
 . 34  ، 1ج  نزدهم،   رن در انگلیآ  و ایران روابط تاریخ  ما1801 یهت/جنور1215 شعبان .1

 . 517   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .2

 . 227  یاسی، س یمرزها یینتع  تا یگانگی از افغانستان،  و یرانا  از نقل به یران، ا  صدرامظم یآ اس یرزا م  ی اج به خان محمددوست ینامه  .3
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قصتتر دادن آن خطتته مشتتااع اوال  ختتود را در از دستتتتوانستتت بتته ایتتن ستتادشی شتتعارهای ختتود را کنتتار بگتتراردا امتتا شاهاو نمی

بین بتود، پشتاور و افغانستتانت ایتن ستوی رود اتتو ممتال  در دستت رنایتت سنگهتت دیدا از سوی دیگر شتااع شتگص وا تمنمی

کتترد. بنتتابراین، صتتحه شراشتتتن بتتر روی یتتو وا عیتتت، از جانتتک سیتتو نفتتر بتتود، و دولتتت انگلتتیآ بتتا تمتتام  تتوا از او دفتتاع م 

الملو پادشتاهی را ستازد. بنتابراین، ایتن تعبیتر کته شتااعرا متوجته او نمیهتیچ مستشولیتی  1النفآ و بتی ارزش.متواری ضتعیم

های شتتوم هتتا بتتا نقشتتهنویستتد: سانگلیآکتته کهتتزاد میدستتت آوردا چناندر ازای واشتتراری  ستتمتی از افغانستتتان بتته انگلتتیآ به

غتتانی از  بیتتل کشتتمیر و ی ختتا  افختتود متتو  برشردانیتتدن شتتاه ستتدوزایی بتته تگتتت و تتتاج افغانستتتان، وی را از یتتو  صتته

ستال  بتل بته ها پانزده، کتامال  نادرستت استتا آن  ستمت2جات و خیبر بته نفتم رنایتت سنگهتت منصترا ستاختند.پشاور، دیره

ی انگلستتان و دولتت سیکهتت بتا هتیچ تصرا رنایت سنگهت در آمتده بتود. او پادشتاهی را در ازای ایتن تعهتد کته سبتدون اجتازه

، بدستت 3 ایم نکندا و با هر دولتتی کته بتا دو حترا دیگتر  ترارداد مگالفتت داشتته باشتد، خصتومت نمایتد.دولت خارجی رابطه  

 آورد.

امتیتتازی کتته شتتاه شتتجاب در برابتتر انصتتراش از ادعتتای پشتتاور بدستتت آورد، انتقتتال نتتام افغانستتتان، از 

پتتس از ایتتن، نتتام جغرافیای سیاسیِ با مرکزیت پشتتاور، بتته جغرافیتتای سیاستتیِ بتتا مرکزیتتت کابتتل بتتود.  

شتتجاب و ی قتتومی شاهافغانستتتان بتتا نتتام شتتاه شتتجاب گتتره ختتورد؛ ایتتن بنتتد معاهتتده بتترای داعیتته

ای تتترین پیتتروزی بتته شتتمار متتی رود؛ در تتتاریخ بتترای اولتتین بتتار جغرافیتتای سیاستتیجانشینانش، بزرگ

-ی ششتممتادهس ترین قتتدرت جهتتانی وقتتت، بتتر آن مهتتر صتتحه گراشتتت:بنام افغانستان ایجاد شد، و بزرگ

متتابین ستترکارین متتالیین ممتتدو ینآ جتتاری خواهتتد مانتتدا و منتتاح  تحتتت القتتاب و مراستتالت بتته موجتتک مراتتتک مستتاوات فی

انگلتتیآ  بعتتد از ایتتن مهدنامتته بنتتام افغانستتتان ] سنگهتتت  و بهتتادررنایت] جیفرمتتان شتتاه موصتتوا و کتابتتت ستترکارینت خالصتته

 خواهد بود.. 

 
1  . THE LIFEF OF SIR HENRY DURAND, P40.   

 . 444 ، کابل  باال صار .2

 . جانبه سه یمعاهده هادهم یماده و چهاردهم یماده .3
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شتود بتا هتیچ کشتور دیگتری دوستتی شتااع متعهتد میی هاتدهم ایتن معاهتده کته شاهاست که متادهاینی در خور توجه  نکته

شانته بتر  شتون ها در کابتل، ضتمن شترایط تحمیلتی یازدهنکند، از جانک ستران مااهتدین  تین شتدت مگاصتمت بتا انگلیستی

 ی سه جانبه:ی هادهم معاهدهشردد: مادهمینهاد انگلیآ، بار دیگر پیا

جی و ستترکار الملو و ستتایر خانتتدان ستتدوزایی بتتدون استتتمزاج و استصتتواب ستترکارین متتالیین ستترکار خالصتتهه شتتااعسشتتا

 کرد.. بهادر، به ا دی از سرکار  یر معامله نگواهدانگریزکمینی

ی هشتتتم: سبعتتد از  رکتتت  شتتون نهتتادی مااهتتدین بتته  تتوای محصتتور انگلتتیآ درکابتتل، متتادهمقایستته شتتود بتتا شتترایط پیا

ی دولتت ختارجی الزم شتود، و از انگلیآ، نظر بته  تراردادی کته شتده استت، هرشتاه کمکتی بترای افغانستتان در هنگتام  ملته

دولت انگلتیآ تقاضتای کمتو کننتد، دولتت انگلتیآ در دادن آن کمتو تتتخیر نگواهتد نمتودا و بعتدها متابین دولتتین دوستتی 

فرمتای کتل تی نگتواهیم کترد، مگتر بتا دولتت انگلتیآ، و هرشتاه فرمانهتا بتا دولتت دیگتری دوستبر  رار خواهد بودا و ما افغان

 1.ها مگتارخواهیم بود با هر دولتی که صالج باشد، دوستی کنیم.هندوستان به این  رارداد راضی نشود، ما افغان

و پتریرفتن ایتن  انتدا شتاید بته ایتن دلیتل کته مگتالم منویتات ایشتان بتود،مر وم  بار ذکری از ایتن موضتوع بته میتان نیاورده

شتتد، از جانتتک ستتران مااهتتدین،  متتل بتته استتتعمار پتتریری آنتتان می -ی ستته جانبتته استتتکتته در وا تتم روج معاهتتده -متتورد را

نویستند کته سمفهتوم استتقالل از نظتر چنتین اشتگا  کته در . امتا مر توم فرهنتگ بعتد از نقتل ایتن فقتره، میاندنادیده شرفته

تفتاوت داشتتا در   -رفتتهخصوصتا  ملتل پیا-ردنتد، بتا مفهتوم آن نتزد افتراد ستایر ملتلکی  بتایلی سربستته زنتدشی میجامعه

ی مملیتات هها تمتاس  اصتل کردنتد، و  تتی  بتل از آن و تتی کته از نحتوکته بتا انگلیستیاز و تی  -ی  تاکم افغتاننظر حبقه

شونته رابطته بتا دول نداشتتن هیچ مفهتوم استتقالل از بستا جهتات بتا مفهتوم انتزوا و  -آن دولت بترای فتته هنتد بتا خبتر شتدند

دهتتد: سامتتا در  ستتمت مناستتبات ختتارجی چتتون شتتاه توضتتیه میمطتتاب  و برابتتر بتتود.ا آن -خصوصتتا  دول استتتعماری-ختتارجی

ی داران و  شتر  تاکم ایتن بتود کته پتآ از احمینتان از متدم مداخلتهیشته وجتود نداشتت، تمایتل حبیعتی زمتاماندچنین خوا و

ی ا تمتتالی ستتایر افغانستتتان، سرپرستتتی امتتور ختتارجی آن در بتتدل ضتتمانت مدافعتته در برابتتر  ملتتهانگیستتان در امتتور داخلتتی 

 
 . 558  ، 2ج  نزدهم،   رن در یآانگل  و یرانا   یاسیس روابط  یخ تار .1
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ها را نستبت بته امتا ایتن توجیته  نامتت بگتا نیستتا بیاییتد ا ستاس انگلیستی.  1کشورها را، به دولت انگلتیآ واشترار شتوند.

هتا ویلیتام جتانی بعتد از درج یتازده فقتره شترایط تحمیلتی افغانصتره کشتیده بودنتد، بگتوانیما حاهمان افغانانی که آنتان را بته م

منصتبان انگلیستی نویستد: سایتن بتود شترایطی کته بته موجتک آن صا کبر افسران و ستربازان انگلیستی محصتور در کابتل، می

تر و  تتم آمتتدی نتتاشوارتر و دردنتتا  اضتتر شتتدند افغانستتتان را از  شتتون انگلتتیآ تگلیتته کننتتدا در تمتتام ایتتن متتدت هتتیچ پیا

منصتتبان انگلیستتی نبتتوده استتت. در ایتتن هنگتتام وضتتم و رفتتتار انگیزتتتر از متتراکرات و  بتتول شتترایط ایتتن معاهتتده بتترای صا ک

منصتتبان انگلتتیآ، بتتا صا ککتته شفتتتار و رفتتتار متتردان سیاستتی ودشتتمن خیلتتی متکبرانتته و آمرانتته و تتتوهین آور بتتود، در  الی

ها خودشتان را تستلیم ر تم آمتدها خیلتی نتادر استت کته انگلیستیو ایتن نتوع پیا  آور توآم بتودهاتفویس صرا، و احامت وهن

منصتتبان متتا از ستترداران افغتتانی کنیم صا کجبتتار بکننتتدا بگصتتو  و تتتی کتته متتا مشتتاهده متتیو متتروت یتتو دشتتمن ظتتالم و

کته بتا وجتود  بتول آن حرفته این  2.کننتد کته ضتعیم را بتا فشتار زجتر و شتکناه خترد نکنیتد.ها التماس میدرخواست و به آن

آبتاد جانتک جالله کته بتها نستبت بته  ترارداد ختود بتا وفتا نیستتندا بته محتس اینها این بود که افغانشرایط، ا ساس انگلیسی

ی انگلتیآ را زنتده کنندا چتون ستردارمحمد اکبرختان ستوشند یتاد کترده استت کته هتیچ فترد اردو رکت کنند، به آنان  مله می

 به سالمت به کابل برسد.  خانمحمدنان و احفال را، که شروشان باشند تا دوستنگواهد شراشت، مگر ز

ختتوانیم: سبعتتد از  رکتتت  شتتون ی دیگتتر نیتتز وجتتود داردا بگتتا اول آن را دوبتتاره مییتتو نکتتته )شتترف هفتتتم( در شتترف فتتو 

ت ختارجی الزم شتود، و از ی دولتانگلیآ، نظر بته  تراردادی کته شتده استت، هرشتاه کمکتی بترای افغانستتان در هنگتام  ملته

دولت انگلتیآ تقاضتای کمتو کننتد، دولتت انگلتیآ در دادن آن کمتو تتتخیر نگواهتد نمتود.ا سنظتر بته  ترادادی کته شتده 

 ی ستته جانبتته نیستتتا کتته ستترداران افغتتانی هاتتدهم معاهتتدهاستتت.؟ اشتتاره بتته کتتدام  تترارداد دارد؟ آیتتا ایتتن اشتتاره بتته متتاده

! نتور هتم ی،ړهتا: دی هتم پتور  توابا تحکم بر محصتورین تحمیتل کننتد؟ بته  تول ختود افغان  ی اجرای آن راخواهند ومدهمی

،  دس ما تقویه متی شتردد: ستتا جتایی کته بته متا مربتوف استت، موافقتت داریتما امتا دریتن اندداده  محصور  افسران  که  جوابی  از

ختواهیم بترد تتا دوستتی در بتین دو دولتت  تایم شتودا کتار ه ران کل هند صال یت دارد. متا بهتترین مستامی را بتباره تنها  کم

 و به لطم خداوند تعالی این آرزو برآورده خواهد شد و دوستی برای آینده وجود خواهدداشت..

 
 . 188  شرشته،   رن پنج  در افغانستان .1

 . 184 تا  182صص ، 2ج  افغانستان،  یهاجنگ یخ تار .2
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م کته  توای 1841محمدخان بتا  بتول چته شترایطی دوبتاره صتا ک تتاج و تگتت کابتل شتد: در ختزان ستال اال ببینیم دوستت

ا جنترال الفنستتن بته مکنتاتن از متودت ایتن  توا بته هندوستتان 1ار روزافتزون  ترار شرفتته بتودانگلیآ مستقر در کابل، زیر فشت

سگن شفت. مکناتن بتاب شفتت و شتو را بتا رهبتران مااهتدین ششتودا و ختود ضتمن پیشتنهادات چهارشانته، خلتم و اختراج شتاه 

امتا ایتن  ترار بته اناتام نرستیدا پتآ از ایتن، هتم مکنتاتن، و هتم   2را به کابل را مطرج کترد  خانمحمدشااع، و بازششت دوست

ای کتته ستتران شانههای شتتانزدهشتترفشتتاه شتتااع هتتر دو کشتتته شتتدندا ستتیآ بازششتتت دوستتت محمتتدخان ازهنتتد، حتتی پیا

ی دهتم: سو تتی کته اردوی انگلتیآ بته پشتاور رستید، بایتد مااهدین بتا  شتون انگلتیآ در میتان شراشتتند، تکترار شتدا متاده

 تتوای انگلیستتی  3.هتتا بتتا امتتوال و مایلتته و احفتتال شتتان شرفتتته شتتود.و ستتایر افغان خانرتیبتتات بتترای  رکتتت دوستتت محمتتدت

ی آبتروی از دستت رفتته، متار شردیتدا دولتت انگلتیآ بترای امتادهوآبتاد تارر م تعهدات مااهدین، در حتول راه کابتل جاللملی

»بتته کاپیتتتان ( جانشتتین الرد آکلنتتد، Ellenboroughبتتورو)لنزمتتان الرد ا ی ماتتدد شرفتتتا آنتصتتمیم بتته  ملتته

خان بتتود، دستتتور داد کتته موضتتوب مراجعتتت او را بتته افغانستتتان محمدنیکولسون که متتومور حفتت  دوستتت

بتته متتن اظهتتار  خانکتته ایتتن مستتئله طتترش شتتد دوستتت محمتتدبه او اظهار نماید. نیکولسون گویتتد: همین

باشتتم. قستتم بتته ذات احتتدیت، از وقتتتی روحتتاا و قلبتتاا تستتلیم شتتما میام  کرد: از وقتی که من تسلیم شتتده

ی متتومورین دولتتت جتتز بتته وستتیله  امام، تا امتتروز بتتا کابتتل مکاتبتته نداشتتتهکه تسلیم دولت انگلیس شده

کتته در لودیانتته هندوستتتان  -انگلیس. و ممکتتن استتت بعضتتی اط عتتات از کابتتل، از بتترادرانم بتته ختتواهرم

فتتر. کنیتتد  هشد؛ ولتتی متتن کتته مهمتتان شتتما یتتا محبتتوس شتتما یتتا هرکتتدام کتت رسیده با  -متوطن است

روزی  هکه من بتته طتترش شتتما آمتتدم، بتته ایتتن امیتتد بتتودم کتت ام. وقتی ام، دیگر با کسی مکاتبه نداشتهبوده

گتتویم و هرگتتز هتتم انکتتار شما از وجود من استتتفاده کنیتتد. اینتتک متتن آن تته حقیقتتت استتت بتته شتتما می

کی ملتت ایتن ا تدام را جتان 4.هستم جتتان ختتود را در راه ختتدمت بتته شتتما ناتتار کتتنم«نخواهم نمود؛ من حاضر  

 
 . ۹4،  2ج  افغانستان،  یهاجنگ یخ تار .1

  یخ تار کرد:  را ت ارسیف زبان به  افغان  سرداران مالآ در را  آن مکناتن استیمدم  و است،   کرده نقل فقره  هاده  شامل را   مکناتن  یشنهاداتپ یک یلیامو جان .2
  از  بود،  آمدهتنگ به شااعشاه هاییسرکش از  که  مکناتن  بار  ول به ا555  ،  ، 1ج  یخ، تار یرمس در افغانستان  ا126  تا 123 صص ، 2ج  افغانستان،  یهاجنگ
 . 536  بفرستد،  کابل  به را  خانمحمددوست که خواست  آکلند الرد

 . 182  هفتم،   یماده یگرد ینسگه در ا184  شرشته،   رن پنج  در افغانستان .3
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در ستتر د  خانبتتورو از دوستتت محمتتدم لتترد الن1843جنتتوری  20نویستتد: سدر تتتاریخ تغییتتر دستتتگاه دولتتت در لنتتدن دانستتته می

 د مبتتور دادنتتد و دخالتتت دولتتت انگلتتیآ و  کومتتت هندوستتتان در افغانستتتان از ستتر هندوستتتان پتتریرایی شتتایانی نمتتوده و او را

م را تکتریک نمودنتدا بته ایتن 1838به آخر رسیدا و یو بیانیته هتم از حترا  کومتت هندوستتان صتادر شردیتده مملیتات ستال 

کشتی در تتاریخ نظیتر کته ضتایعات ایتن  شونممتل  یرما النته بتوده، بترای آنمعنی که شفتند ا تدام بته آن لشکرکشتی یتو  

رستاند کته ا تدام یتو اشتتباه بتزرگ بدستت آمتده می  هکت  اییاتهنداشته و یو درس مبرت موثر از این ممتل شرفتته شتد، و نت

 ..تی مملکت هندوستان شده اسالعاده زیاد تحمیل بر بودجهسیاسی و نظامی بوده که با مصارا فو 

ها  کومتت هندوستتان مداران آن روزی وارد استتا و متدتاشغال نظامی افغانستتان خطتای بزرشتی بتود کته بته شتردن سیاستت

 کشی شرفتار بود.زیر بار مگارج شزاا این  شون

ر جانی اولیتتههمتته تلفتتات جتتانی ومتتالی، تتتازه بتته مقیتتدهدولتتت انگلتتیآ و  کومتتت هندوستتتان بعتتد از این... س مکنیتتل ی ستتت

اداره نمتوده،   خانمحمدسرپرستتی دوستت  افغانستتان متحتد و تحتتباشتد کته یتو  برششت که اظهار می داشتت: بهتتر ایتن می

منصتک متده صا کرا از هترات کوتتاه کننتد. آن و تت یو  خانهرات را هتم بته تصترا او بدهنتد، و دستت کتامران و یارمحمتد

یتا ماهیانته، تتا بتواننتد یتو  شتون صتحیه در مقابتل دولتت ایتران بدهنتد بتا یتو مقترری ستالیانه    خانمحمدنظامی به دوست

همتته تلفتتات متتالی و جتتانی پتتیا نهتتاد مملتتی نشتتد، و آن  ایتتن پیا1252م/1836 اضتتر نمایتتد. در آن تتتاریخ یعنتتی در ستتال 

نیتز  را یآرفتته و ملتت افغتان نیتز فهمیدنتد کته  شتون انگلت  آمدا  ال دیگر نفوذ سیاستی دولتت انگلتیآ در افغانستتان از بتین

 ها را بکلی مامحل نمود. توان شکست داد و آنمی

، ی کابتل نمودنتدرا روانته خانی سترجان مکنیتل و ستر الکستاندر بترنآ برششتتند، و دوستت محمتداین بود که به همان مقیتده

یتتابیم کتته  کومتتت هنتتد در ازای هرچنتتد از ایتتن شتتزارش بتته حتتور مستتتقیم در نمی 1.و او را در امتتارت کابتتل بر تترار کردنتتد.

حتور کامتل ه  ی او را بتمکنیتل در بتارهی جانپای او نهتاده باشتدا امتا چنتان متی نمایتد کته توصتیهآزادی امیر، شرایطی را پیا

 شند.مملی کرده با

 
 . 3۹۹ تا3۹7 صص .1
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شویتد کته شتورنر شزارشی که  بار از این رویتداد مهتم تتاریخ دارد، مثتل بستیاری از متوارد دیگتر، بتدون ذکتر متختر استتا او می

ی بستیار دوستتانه بته او شفتت: سدولتت انگلتیآ  اضتر شتده ستیاه خان را نتزد ختود حلتک نمتوده، بتا رویتهمحمدجنرال دوست

بنتابراین:  .ا…و شتما را بته افغانستتان بفرستتد تتا بتر تگتت افغانستتان جلتوس نماییتدخود را از افغانستان به هند متودت دهتد، 

آبتتاد بتته تاشتتقر ان در متتاورای ستتردار محمتتد اکبرختتان  امتتر نمایتتد کتته او بتتا  شتتون افغتتانی از جالل] سامیتتر بتته فرزنتتد ختتود

.ا سو در متتو  امیتتر دوستتت ..د.هنتتدوکا مقتتک بکشتتدا و همبنتتین تمتتام رهبتتران اردوی افغتتانی را بتته پراشنتتده شتتدن وادار

 1.ی خود از هندوستان برای اشغال تاج و تگت افغانستان  رکت کند.نفر خانواده 150با  خانمحمد

 جانک افغانستان پریرفته بود که:ه دوست محمدخان  بل از  رکت ب

 بدون دولت انگلیآ با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباف مستقیم بهم نرساندا -

 ا2رو خود بشناسدی  لممحلی هرات و  ندهار را خارج دایره کومات  -

 که در کابل مستقر شردید: اما پآ از آن

 ا3مبنی بر حرد و نفی مااهدین و سرداران ملی ممل نمود به  رار تعهد نامکتوب -

 . 4ی ا ما  نگاه کردرو هند بریتانوی را با دیدهدر  رب رود سند، به  لم اننامام متصرفات سکهتا -

کتته اردوی انگلتتیآ در راه مراجعتتت از دانتتد: سپتتآ از اینشتترف میرا بتتدون  یتتد و  خانمر تتوم فرهنتتگ آزادی دوستتت محمتتد

شتان باشتند، اجتازه داده خواهتد شتد کته بته وحنمیها افغانستان از دریای سند مبور کرد، به تمتام افغانتانی کته در نتزد انگلیستی

همراهتانا بته شتکار پتور بترده از  یتد رهتا بازشردند. حبعا  با صدور این امالمیه، امیتر نیتز آمتاده شتد. انگلیستان او را بتا مایلته و

پادشتاهی را در بتین خودشتان فیصتله ی  بتورو مصتم بتود بگترارد سترداران افغتان مستشلهکته الرد الناو مالوه می کند  5.نمودند.

 
 . 567 و 556صص  ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1

 . 573   همان،  .2

 . 573   همان،  .3

 . بعد به 574  یصفحه از .4
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بترای ختودداری از  ختاننمایند.. فرهنگ  تی روایتت  میتد کشتمیری را کته همانتا نامته فرستتادن امیتر بته ستردار محمتد اکبر

 1.داندشفاهی امیر با متمورین انگلیسی هند می باشد، مبتنی بر موافقتمملیات ملیه  وای جنرال پالو می

ی کتته میتتان کنتتدا امتتا از معاهتتدهیتتاد می خاننوازی شیرسنگهتتت  تتاکم پناتتاب از دوستتت محمتتدمهمتتان فرهنتتگ از پتتریرایی و

 شوید. حرفین منعقد شردید، چیزی نمی

ی پتانزده از فیروزپور به الهتور آمتد، و پتآ از چنتدبار مال تات بتا مهاراجتا شیرسنگهتت، بته مقتد یتو معاهتده  خاندوست محمد

ی همتتراه مال تته  خاناز جانتتک دوستتت محمتتد] دارد: سی ششتتم آن مهدنامتته چنتتین اشتتعار متتیای توافتت  نمودنتتد. متتادهفقتتره

ی دوازدهتتم: ستتند  چیتتزی خلتتا نگتتواهیم ستتاخت.ا متتاده] جتتات و  یتتره آن روی آبجی و پشتتاور و  یتتره دیرهستترکار خالصتته

باشتما هتیچ مترر بته میتان نیتارم.ا   مابین سترکار باشتد، در میتان آمتده بالمترر متم افتواج شتاملجدل فیوی جنگساشر مقدمه

جی مهتده بتردار شتده هتا در پتیا شتود، سردارستلطان محمتدخان از حترا خالصتهشیریی ملوی ستیزدهم: ساشتر مقدمتهماده

 2.جی و نصفی سردار مسطور خواهم شرفت.به اتفا  بنده ملو در تصرا بیارد، نصفی در سرکار خالصه

ا انتدی سته جانبته استت، کته تعهتدات جانتک افغتان را در برابتر ستکهان نشتان دادهمعاهتدهاین معاهتده تکترار نتا ص آن متواد  

 انصراا خود از ادما بر ممالو  رب رود سند را نشان داده است. خانکه دیده می شود، دوست محمدچنان

محمتتدخان کتته م، دوستتت 1846مناستتبات  کومتتت پناتتاب بتتا هنتتد بریتتتانوی کماکتتان صتتمیمانه بتتا ی نمانتتدا در جنتتگ ستتال 

ختتود در محتتل اتتتو  اتتور یافتتته بتتود، ستتردار محمتتد اکتترم پستتر ختتود را در  مایتته از سکهتتتان بتته ستتیالکوت فرستتتادا امتتا 

هتتا بتتر  شتتون سکهتتت  لبتته نمتتوده، آنتتان را تارومتتار کردنتتد. دوستتت محمتتدخان کتته زیتتر فشتتار افکتتار مامتته و اصتترار انگلیآ

یرسنگهتت ، بته ایتن جنتگ رفتته بتود، نته تنهتا بتا دستت ختالی برششتت، بلکته ی واشراری پشاور از جانتک شپسرانا، و با ومده

 ، پیشتاپیا تتدارکات ایتران بترای  ملته بته 1۹55کته در ستال نارضایتی شتدید  کومتت انگلتیآ را نیتز کمتایی نمتود. تتا آن

ی ی بته معاهتدهی مستمهرات،  کومت انگلتیآ بته فکتر از سترشیری روابتط دوستتانه بتا امیتر افتتادا و ضتمن اماتای معاهتده

 -ی ستتومیابی بتته پشتتاور را کنتتار بگتترارد: سمتتادهتعهتتد شرفتتت کتته فکتتر دستتت خانمحمدبتتار دیگتتر از دوستتتپشتتاور، یو

 
  .  همان .1

 . 237 و  236  صص یسی، انگل  یترجمه بعدا به 5    از سوم،  ی صه  چهارم،  دفتر یخ،ممداالتوار .2
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نمایتتد، بتته متصتترفات کمیتتانی محمدخان امیتتر کابتتل و ماتتافات، از حتترا ختتود و از حتترا جانشتتینان ختتود تعهتتد میدوستتت

نکنتدا و بعتد از ایتن تتتاریخ دوستت دوستتان و دشتمن دشتمنان کمیتتانی  ازی و دخالتتاندوجته دستتتشتر ی هندوستتان بته هیچ

مهتتد ولی ی مگتتتار ونماینتتده خان یتتدرشتتر ی انگلتتیآ باشتتد. اماتتای ستترجان الرنتتآ کمیستتر متتالی پناتتاب، و مهتتر  الم

 ..خانمحمدسردار دوست

ی اراضتی ، یعنتی چشتم پوشتی از دامیتهدهنتدمیبه این ترتیک، در دو امر بستیار مهمتی کته شتاه شتااع را متورد مالمتت  ترار  

دید دولتت انگلتیآ، یعنتی واشتراری سیاستت ختارجی بته تصتمیم آن این سوی رود ستندا و اختیتار دوستت و دشتمن بته صتواب

 ها سیرده بود.رو تعهداتی است که شاه شااع به انگلیسیدنباله خانمحمددولت، دوست

یابی بته تتاج و تگتت بترای دوستت ب بته دولتت انگلتیآ بته ختاحر دستتحرفانه  اتاوت کنتیم: و تتی توستل و تقتربیایید بی

تر بتود، آن کتی تتاج و تگتت افغانستتان  ت شتااع نباشتد؟ در همتین تتالش کتدام یتو ذیمااز باشد، چترا بته شاه  خانمحمد

لیم شتدن بته دشتمنت استحقا  با استتفاده از شترایط، و بتاالخره بتا پشتت کتردن بتر متردم و تستکه بالملو موروثی او بود، یا آن

ی رستید، و پادشتاهی سلستلهجاستت: اشتر مستامی شتاه شتااع بته ثمتر میآنان، این تگت را تصا ک نمتود؟ ستوال اساستی این

زایی و کبتتار یی ختتانوادهافتتتاد، در بتتارهشردیتتد، و نگتتارش تتتاریخ آن بدستتت همتتین متتورخین میستتدوزایی دوبتتاره مستتتقر می

 ؟نوشتندچه می خانمحمدشگص دوست

 مورخ  طرفی بی رعایت اصل  عدم 

تاریخ نویسان این دوره نه همبون یو متور ، بلکته همبتون یتو رجتل سیاستی، ایستتاده در یتو ستوی  اتایای تتاریخ  لتم 

نماینتد. در کننتدا آنتان را بته ختاحر شتغل پیشتین خودشتان یتا استالا شتان تحقیتر میهای تاریگی را اهانتت میزنند. چهرهمی

 دهند.کشند، و به آنها القاب و امتیازات میمگالفین آنان را، بنا به مال ظات شگصی و  ومی باال می ال   ین

، آن دستته از سترداران و رهبتران لتودی را، کته در کنتار 1های لتودی را نوشتتهرشتاد کته تتاریخ پشتتون  باری مر وم مبدالشتکور

خوانتتدا چتتون ابراهیم لتتودی  مایتتت کردنتتد، ختتاین میدر برابتتر ستتلطان ها و ستتایر  بایتتل افغتتان، از ظهیرالتتدین بتتابرزایییوستتم

 
 . 270 لودی پشتانه،    1
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از  یلتتود ختتانکتته چتون دولت نویستتدیبنتد. م ختتاندولت یالهمنتتوان سد ناست یتترز . اوی لتتودی استتایتن متتور  ختود از حایفتته

رفتتا بتابر او را نتوازش داده   یبتالیوراو بته د  یراییبتا سته تتن از پسترانا  تر  پتر  یتد،آمدن بتابر مغتل بته پناتاب آشتاه شرد

 رګنمتتود. سم ینبتتزرگ معتت یتترانان امیتترا در م یابتته او داده، جتتا یررا بتته رستتم جتتاش یگتترپور و چنتتد محتتل دجالنتتدهر، ستتلطان

ستتره واچتتاوه، او  یزو ختتانیلتته  از یښ)بتتابر مغتتل( پتته زنتتدان  ید شتتامت رابلل ۍ تتدار ید  تتوم ختتاندولت یالهدستتر  ر ناستت

 1.مخ تور شو. ی  یپور وړدوا تنوښتر مغلو او  

حرفتی متور  را زیتر پتا نهتاده، و هتم وجتدان ملتی را جریحته دار ستاخته استتا رشاد با  مایه از سلطان ابتراهیم، هتم اصتل بی

زیترا بتابر در ایتن زمتان پادشتاه کابلستتتان، زابلستتان و تگارستتان بتود! رشتاد فقتط بتتر مبنتای متتر   تومی و ا ساستات تبتتاری 

 شرفته است.موضم 

شا برختتی از آنتتان از جملتته مر تتوم 1307م/ 1۹2۹و 1۹28های ی مورختتان در نگتتارش و تتایم ستتالهمینگونتته استتت رویتته

اهلل ی تکفیتتر و متتزل او، و نصتتک  بیتتک تترار داشتتتند، و  تتتی در وثیقتته ختتاناهللالتتدین انتتیآ در صتتم مگتتالفین امانمحیی الم

اهلل را سدزد. و وضتتعیت تغییتتر ختتورد، مطتتاب  متترا  زمامتتداران جدیتتد،  بیتتک کلکتتانی اماتتا نهادنتتد. امتتا بتته محتتس اینکتته

 اترت  تازی دار امظتم مااهتدات ملتی املیی ستقو.خواند، و بته نادرختان القتاب س هرمتان ناتات وحتن،  ا تد و زمتامسببه

بترد کته مامتل ستقوف د میانتیآ تتاریخ ایتن دوره را چنتان متی نویستد کته خواننتده از یتا  2.محمد نادر شتاه افغان.امطتا نمتود

اهلل را اهلل کلکتانی! جنتگ ملیته  بیتکی  بیتکریشتههای سمت جنتوبی، مشتر ی و تگتاب بتود، نته  یتام بیخان شورشاهللامان

کتتردا ای بتته ترکیتتک، و ماهیعتتت لشتتکری استتت کتته نادرختتان را همراهتتی میملی. متتی خوانتتد، کتته البتتته اشتتارهسمااهتتدات

کترد حتور تبلیتا میه میتان مردمتان جنتوبی، و لشتکری کته آنتان در اختیتارش شراشتته بودنتد، اینخان  تر  ایاتاد انگیتزنادر

نیتز در  ختاناهللها شرفتته استت. امانی  تومی  یتام نمتوده، و تتاج و تگتت را از پشتتونو تبتار بتا انگیتزهیاهلل تاجکه شویا  بیک

 اهلل تحریو نمود.ها را با همین شعار ملیه  بیکنکی  بل از خروجا از کابل صادر کرد، پشتواندای کهامالمیه
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ی شتگص شتاه را مانتدا آیتا بایتد کارنامتهبتود، در تحلیتل ایتن رویتداد در می ختاناهلل بار مور  مبارز کته و تتی از متدا ان امان

الب مردمتی  ترار اهلل کلکتانی دزد سترت شردنته را در رآس انقتسبک اصلی ا تشتاش و ستراناام مامتل ستقوف او بدانتد، یتا  بیتک

شیترد، بته معنتای وا عتی کلمته شریتز از ایفتای مستشولیت متور  دهد!؟ اما راهی که او در تحلیتل ایتن فصتل تتاریخ در پتیا می

اهلل را کنتار بزننتد، کتار آوردنتد، تتا امتاناهلل را انگلتیآ و ارتاتاع داخلتی مو تتا  رویاستا او به تشوری توحشه پناه می بترد:  بیتک

جتات مستتعد در را باتای او بنشتانند: سچتون والیتات شتمالی و  ربتی افغانستتان از مرکتز دور بودنتدا  نتدهار و هزارهشاه نتاو آن

ی دیگتر مشتغول فعالیتت شردیتد: یکتی در شتر  کشتور، و دیگتری در پهلتوی  یام ملیه دولت نبودنتدا لهترا دشتمن در دو جبهته

دولتت مابتور بته ستو یات ستیاه شردیتده، کابتل را از مستگر  لیلتی   ی شتر  شتروع شتد تتاپایتگت. البته ا تشاش اول از جبهه

دفتاع بریزنتد و دامن و کوهستتان(، شورشتیان در پایتگتت بیی شتمال شتهر کابتل)کوهشتاه از جبهتهکه داشتت تگلیته نمایتد. آن

کردنتتد ، و متتی ] بتته ستترمت دولتتت را ستتقوف دهنتتدا شتتو نیستتت کتته در هتتر دو جبهتتهآ اشتتگا  اجیتتری ا تشتتاش را رهبتتری

 ی دولت به آنان کمو می کردند.رتبه سما  مامورین مالی

رفتتا در صتورت ناکتامی، از نظر مگالفین ایتن حترج جدیتد دو فایتده داشتت: در صتورت کامیتابی ا تشاشتیون دولتت از بتین می

انگلتتیآ، -فغتتانو دوم ااول هتتای کوفتتتا و هتتر دو والیتتت دلیتتر کتته در جنگمی بتته ستتگتی -مثتتل پاکتیتتا-دولتتت هتتر دو را 

 1.ساب  درهم کوبیده بودند، ماازات می شدند.دشمن را به شکل بی

کردنتدا کستی اهلل دزد سرشتناس را کمتو میهای پنهانی ستگن متی شویتد کته در جهتت رهبتری انقتالب،  بیتک بار از دست

 شناختند. می کآ او را نمی شناخت، و یا او را با صفت بد دزدیرا که تا دو سه ماه  بل ازاین، یاهیچ

ی  تتتل سترداران و امیتتران بدستت شتتاه همتواره مامتتل ختارجی را در پشتتت  توادش متی بینتتدا در توحشته - ستک متتادت- بتار

ستتواد را در دستتت دولتتت انگلتتیآ دانتتدا دریتتن جتتا نیتتز دستتت ایتتن شتتگص بیزمتتان،  تتالم محمتتد تتتاجر هنتتدی را مقصتتر می

اهلل روی متتوجی ختتان را پنهتتان کتترده باشتتد.  قیقتتت ایتتن استتت کتته  بیتتکاهللشتترارد، تتتا نارضتتایتی ممتتومی از ستتلطنت امانمی

 ی ا شار مملکت را در بر شرفته بودا و به امتبار نزدیکی به پایتگت، پایا به ارگ کشیده شد.سوار شد که همه

 
 . 815   ، 1ج یخ،تار یرمس  در افغانستان .1



 ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان 

 

113 
 

انتتد. بتته نظتتر اینتتان، تمتتامی کردهمنطقتته را، بتتا نگتتاه مارکسیستتتی تحلیتتل  های تتتاریخمعتتدودی از متتورخین ایتتن دوره، رویتتداد

ی پتایین جامعته  ترار دارد. جنتگ در برابتر هتا، حبقتهتحوالت و  توادش تتاریگی مامتل ا تصتادی داردا یتو حترات همته جنگ

کاران جامعتته بودنتتدا و هتتدا ایتتن دستتتان، کتتارشران و کستتبهاستکندر،  یتتام دهقتتانی بتتودا آنتتانی کتته بتتا انگلتتیآ جنگیدنتتد، تهی

 با استثمار برای از بین بردن حبقات اجتمامی بود.ها مبارزه جنگ

های های ستتالهتتای مطتتول سیاستتی متتی مانتتد تتتا کتتتاب تتتاریخ، در رویتتدادمتتده، کتته تتلیفتتات شتتان بیشتتتر بتته تحلیلامتتا همین

ی نادرختتان، بته او پیوستتتند، و در ختتدمتا بتته کتار فرهنگتتی پرداختنتتدا و ختتالا الترکر، بتته محتتس پیتتدا شتدن ستتر و کلتتهفو 

ستاتیر ایتتدیولو ی ختود، نتته تنهتا دشتتمن او را، بلکته پتتدر دشتتمن او را، کته یتتو کارشر)ستقا( بتتود، تتوهین و تحقیتتر کردنتتدا در د

 1.اهلل، او راسسقو. خطاب کردند، و دشنام دادندبسیاری موارد، باای نام  بیک

 توطئه  وریی، و باور به تهاتبلیغ ناسیونالیسم افغانی، ستیز با خارجی

ی کننتتد کتته همتتهمتتورخین ایتتن دوره بتتا ترستتیم جغرافیتتای موهتتوم بتترای افغانستتتان، در خواننتتده ایتتن ا ستتاس را تلقتتین می

، متتالوه بتتر جغرافیتتای انتتدهمستتایگان متاتتاوز بتتوده و  اصتتکت بگشتتی از ستترزمین اوینتتد.  تتدودی کتته اینتتان بتترای آریانتتا  ایل

: ایتاالت پشتتونگوا و بلوچستتان پاکستتان، خراستان و سیستتان و کرمتان افغانستان کنونی، منتاح  ذیتل را نیتز در بتر متی شیترد

 کستان، پامیر و بدخشان تاجیکستان، کاشغر و ختن چین.یده ترکمنستان، خوارزم ازبایران، مرو و پنج

ان( هتم ختط مترزی بتا پاکستتان، نته بتا تاجیکستت)آن  حی هفتادهشتاد سال شرشته، فشار روی  یر  تانونی خوانتدن ختط دیورنتد

کنتد، و  تآ هتای نگاشتته شتده در ایتن دوره، بتا همتین ذهنیتت بته همستایگان نگتاه میی کتابرو خواننتدهمتمرکز بودا ازیتن

 تنفر و خصومت با آنان را در درون خود می پرورد.

ی جمهوریتتت داوودختتان رتبتتهی ظتتاهر شتتاه، در متتامورین عالیمردان دورهایتتن احستتاس در اکاتتر دولتتت

ی احتتزاب سیاستتی و؛ در تمتتام اعضتتای حتتزب دموکراتیتتک خلتتا افغانستتتان، در برنامتتهبه شتتمول ختتود ا
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هتتای جهتتادی، در چتتون افغتتان ملتتت، حتتزب دمتتوکرات مترقتتی میونتتدوال، در تعتتدادی از احتتزاب و تن یم

کتتی بتتا ها و کستتانان دیگتتر وجتتود داشتتت. آنغنی، و در دستتتهدولتتت متتردان جمهوریتتت کتترزی و اشتترش

پایتختتت زمستتتانی ماستتت«، بتته همتتین تولیفتتات ن تتر دارد! اخیتتراا آرزوی رستتیدن   تفاخر می گفت »پشاور

 هایی از گروه طالبان نیز نشان داده شده. به»لوی افغانستان«، در جناش

 های مورخین مرکور متتثر است.شمان مناسبات ناسالم تاریگی میان پاکستان و افغانستان، از آموزهبی

و در آن کوشتیده نشتان دهتد کته چترا ختط مترزی بتا پاکستتان را  بتول نتداردا او بترای  ی نگاشتتهایکی از این مورخین، رستاله

ی دهتتد، متترز افغانستتتان در ستتا ل بحیتترهچا  رستتانیده کتته نشتتان میای را روی جلتتد کتتتابا بتتهارضتتای ا ساستتاتا، نقشتته

 ساب  در اهتزاز است.ی آن پرچم جمهوریت ای لنگر انداخته که روی مرشهممان است، و در آناا کشتی

هتا را جتزو هتا ستتیز بتا  اتور اروپاییهای دیگتر متورخین ایتن دوره استت. متورخین ایتن دورهستیزی ناموجه از کارشیوهخارجی

نگراشتتت ختتط آهتتن بتته داختتل  خانداننتتدا برختتی از آنتتان خوشتتی ختتود را از اینکتته مبتتدالر منافتگتتارات متتردم افغانستتتان می

 ی امیتتر، حبعتتا  بتا نقشتته1کننتتد کته سایتتن سیاستتتواننتد. اینتتان استتدالل میکشتور افغانستتتان کشتیده شتتود، پنهتان کتترده نمی

) بتل از تعیتین ختط ستر دی( بتر ختورد نمتودا و در نتیاته یتو  خان  دایر بتر شستترش  تدود افغانستتان در شتر مبدالر من]

داد. و تتی کته ممتال انگلتیآ بته تعقیتک ایتن سیاستت بته مداخلته در ستوات، بنیتر و وابتط دو کشتور ر ها در رسلسله کشیدشی

ا تدام کردنتد، امیتر بته وا تم   -کته ستر د بتین دو کشتور بتود-باجور آ از نهادند، و در سمت دیگر به  فر تونتل در کتوه کتو  

ا 2مترز  نتدهار را تهدیتد ملیته ایتن شتهر متی دانتد ها متو ا شردیتد..  بتار رستیدن ختط آهتن بلوچستتان بتهراجم به نیعت آن

بود.، فرامتتوش روای دیگتتری خواهتتدکتتتابا را کتته ستمتتام  نتتدهار زیتتر فرمتتان فرمتتان 640ی شویتتا  بتتار  تتول ختتود در صتتفحه

بردار دولتتت انگلتتیآ بتتودا مگتتالفتا بتتا ختتط آهتتن، واشراشتتتندا او فرمتتان خانها بتته مبتتدالر منکنتتدا  نتتدهار را انگلیستتیمی

 دوستی و آزادشی.  ر  دور نگهداشتن مردم از مدنیت و رفاه بود، نه از روی وحن
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بتود، باتای جنتگ بتا هنتد بریتتانوی، از  اتور آنتان بترای اممتار زیربناهتای ا تصتادی، و ایاتاد کنم که اشر ممکن میآرزو می

 بردیم.سود می -ی هند ارهمانند مردمان شبه-ساالرنظام مردم

های خطتتوف آهتتن و زیربناهتتای متتادی نظتتام مثتتل وجتتود شتتبکه -ی آستتیای میانتته هاهای مستتلم کشتتورستتتیدبرختتی از باال

های ستتیزیدهنتد کته متا بتا خارجیجاهتا بتا ی مانتده، نشتان میکته از زمتان  اتور اتحتاد شتوروی در آن  -آموزش و پرورش

 هایی نبوده که به کشور خود وارد نکردیم.مفرف خویا، چه زیان

همستتویی  فکران دنیتتا بتاور، بطتتور ناخودآشتاه بتتا مالهتا و رو تتانیونآاینستتت کته در امتتر تبلیتا تستتتیز بتا ختتارجی، روشتنشتگفت 

کتته اینتتان بتتا خیتتال کستتک ثتتواب، کننتتد، در  الینظرانتته بیگانتته ستتتیزی را توجیتته میا آنتتان بتتا ناسیونالیستتم تنگانتتدنشتتان داده

مترهبی کنتد: سمالهتا و ملمایهتا را بتا آب و تتاب نقتل میداننتد.  بتار فتتاوای مالی دینتی میجهاد با یهود و نصتارا را فریاته

 ها این مبارت نوشته شده بود: خدا برای ما کافیست..های جهاد افراشتندا در این پرچمی خود پرچماز  دیفه

ه هرکتتدام کتت هتتا؛ بتتا آنی ضتتخیمی استتت بتتین او و واقعیتنگتتار، پتتردهی ناسیونالیستی برای تاریخروحیه

گتتاهی نتوانستتتند از متتورخین ایتتن دوره، فضتتل کتتافی و اشتتراش الزم بتتر کتتار ختتویش داشتتتند، ولتتی هیچ

هتتای ذهنتتی مانیهای ناموجه قتترن نتتزدهم بتتا هنتتد بریتتتانوی، از دالیتتل اصتتلی عقبتوضیح دهند که جنگ

گشتتتند تتتا بتته واقعیتتت ها فتتارن نگوییهتتا و مبالغتتهو مادی افغانستان امتتروز استتت؛ اینتتان از رجتتز خوانی

 گویی برسند.

بتته حتتور ناخودآشتتاه از آزادی ممتتل شتتاهان و  -دو تتتن از متتورخین مبتتارز ایتتن دوره -بینیم کتته  بتتار و فرهنتتگناباورانتته متتی

کننتد. هتم  بتار، و هتم فرهنتگ بتا امیران، در امور داخلی، که در ازای ستلک استتقالل ختارجی بدستت آورده بودنتد،  مایتت می

خان را صتحه متی شرارنتد.  بتار الطتوایفی و ایاتاد دولتت مرکتزی، روی ا تدامات نابگشتودنی مبتدالر منملو   توجیه سترکوب

بتر تگتت ستلطنت چنتین توضتیه   خانی جلتوس مبتدالر منشرایط افغانستتان را در پایتان جنتگ دوم بتا انگلتیآ، و در آستتانه

هتتای ختتارجی استتتفاده کتترده و بتتر تحمتتیالت ختتود بتتاالی هتتای استتتثمارشر از جنگدهتتد: سدر داختتل افغانستتتان هتتم فیودالمی

ستتیر 110شوستتفند،  660شوستتفند و بتتاز  4000ی ختتود ستتاالنه ان مالستتتانی از رمایتتای متعلقتتهختتمتتردم افتتزوده بودنتتد. متتثال  بنیاد
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 400شرفتتتا ولتتی بتته دولتتت فقتتط ی ستتر  متتوی مالیتتات میختتروار کابتتل شنتتدم، و چنتتدین ستتیر پشتتم بتتره137کابتتل رو تتن، 

ی هیبته م هفتت نفتر از دهتا ین ختود را در مال ته1880یتو فیتودال دیگتر در ستال    خانشوسفند متی پرداختت. نایتک یوستم

خانته یتو خانته ستاالنه یتو اشتتر، و از متوستطین فتی  ختود فی  دارالهتای بلتو  نیتز از رمایتای متزنده در آتا بسوخت. خان

 600ی متتردم زیتتاد بتتود کتته  تتدر بتتاالی الش آنخان( در مال تتهشرفتنتتد. فشتتار یتتو فیتتودال دیگر)محمتتد محستتنشوستتفند می

 ]شفته  فرار کردند. م  تی مساکن خود را تر 18۹6خانوار مردم در سال

العنتتان مرکتتزی در داختتل شتترایط : یکتتی تشتتکیل دولتتت مطل داختتل کشتتور پروشتترام دوشانتته داشتتتدر  خانامیرمبتتدالر من

ر امتور اجتمتامی. امیتر ایتن پروشترام ختود را بتا جتدیعت در کشتور تطبیت  نمتود، و در هتای  ستما  دفیودالی بتودا و دیگتر ریفورم

 1.شونه  یود اخال ی نشناخت.تعمیل آن هیچ

ماتترات، ا تتدامات  شویتتدا و بتتا توجتته بتته آنالطتتوایفی و متتدم وجتتود دولتتت متمرکتتز ستتگن می بتتار از ماتترات ملو 

کته بتر متردم نمایتدا و بته  یراخال تی خوانتدن مظتالم و مصتایبی  د میبترای تتستیآ دولتت متمرکتزی را تتییت  خانمبدالر من

 ، چون، در ازای آنان دولت مرکزی به وجود آمد. کندمی روا داشته شد، بسنده

نفتری، متالوه بتر نیتروی امنیتت پتولیآ   88400موفت  شتد کته یتو نیتروی مظتیم    خانبالد که مبدالر منفرهنگ به این می

تتترین اردوی متتنظم دایمتتی را در تتتاریخ افغانستتتان جات نیروهتتای مردمتتی بستتازدا زیتترا بتته  تتول او ایتتن اردوسبزرگو دستتته

کشتانی را کته در داختل دولتت، داد، و امیتر بته کمتو آن موفت  شتد تتا روستای  بایتل، رو تانیون بتا نفتوذ و شردنتشکیل می

 2.و تشکیل داده بودند، به احامت از  کومت مرکزی و اوامر آن وادار سازد.های کوچدولت

کتتارا  تتین تتترددات یا  تتین ورود او بتته چار4شتتاهی یتتو صتتد هتتزار ،3نفتتر ۹6400را شتتاهی خاناردوی مبتتدالر من  بتتار تعتتداد

صتد هتزار تتن شفتته استت. ولتی ایتن سها و شتاهی  نتدکی  بتل از ورود دیورنتد بته کابتلرابرتآ در سر دات افغانستتان، یعتن ا

شاهی در برابر تعرضتات ختارجی ا تدام نکترده استت، بلکته ستردارانی را کته در برابتر تهتاجم انگلتیآ جنگیدنتد، اردو نه تنها هیچ
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تشتتکیل شردیتده بتود. همتته  خانفقتط  تتر  تحکتیم ا تتدار شگصتتی و  تومی مبتدالر من سترکوب و نتابود ستتاختند. ایتن اردو

 کامتردم هتزاره جتات کته توستط همتین اردو نتابود شتدند، همته ریتیآ  بیلته، رو تانی بتا نفتوذ، و شتردن  60٪  دانند کتهمی

و، و تترکمن را از والیتات هترات، فاریتاب، جوزجتان یتو، اوزبیتکآ پوشیده نیستت کته ایتن ارتتا مردمتان تاجنبودند! بر هیچ

شونته تفستیر هتا اینرا ستاکن ستاخت. ایتن  تول فرهنتگ را، برخیجای آنتان افغانتان فتراه و  نتدهار و باد یآ بیرون راند، و بته

جتات، و ی  هریته، مردمتان هتزاره را از هزارهبترای تشتکیل کشتور افغانستتان،  ت  داشتت بته  توه  خانکنند که مبتدالر منمی

جتای ه فغتان را بتو جوزجتان بیترون بکشتد، و  بایتل اباو و تترکمن را از مرزهتای هترات و بتاد یآ و فاریتیتمردم ایما ، اوزب

 آنان در آن محالت اسکان دهد!

نتوای آن سترزمین را کشتتا هزارهتا تتن زن و مترد دیگتر را استیر همین اردو به نورستان یورش بترد، شتا هتزار تتن متردم بی

 و زندانی ساخت، و امتقاد رسمی دولت را با زور بر آنان تحمیل نمود.

 16شویتد ستاالنه مبلتا شونته کته  بتار میخان هماننتار ستاخت. مبتدالر منزی کلته مهمین اردو از سرت مردمتان شتینوار و  تل

کته هتر بیستت ختانوار نفتوس موظتم بتود کته بته مصترا و معتاش ختود ملیون روپیته را بته اردو تگصتیص داده بتودا در  الی

های مگصتو  تمترین نظتامی  اضتر باشتند. بتا یو نفر مسکر برای یتو ستال آمتاده ستازند، کته بته منتوان جهتاد در میتدان

 ز خارجی سو  داده نشد.شاهی در برابر تااوکه شفتیم این ارتا هیچ ال، چناناین

ی  یتام کننتده تشتکیل جتوار منطقتهشویتد: سامیتر ستیاه نتامنظمی مو تتا  از منتاح  همی این ستیاه نتامنظم می بار خود در باره

نمتتودا و هتتم بتترای چنتتین ستتیاهی، بیشتتتر از  شتتون متتنظم معتتاش ی دولتتتی ماهتتز نمتتوده ستتو  میخانتتهه و بتتا استتلحه و جبتت

ی آن دشتتمن و استتتگوان خان در ایتتن ممتتل ختتود در بتتین متتردم افغانستتتان و منتتاح  مگتلفتته نپرداختتت. امیتتر مبتتدالرمی

شاهی متردم نتواننتد در مقابتل دولتت متحتد باشتدا و ایتن همتان چیتزی بتود کته دولتت استتعماری نمود، تا هیچشکنی ایااد می

 1.کرد.خواست و یا در سایر کشورهای شر  تطبی  میانگلیآ در افغانستان می
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ازنتتدا تشتتکیل اندپتترده می -کماکتتان-ذاتی کشتتور افغانستتتان بتتار، فرهنتتگ، کهتتزاد و مر تتوم محمد ستتن کتتاکر روی میتتک

بتتا  خانی تالشتتی بتتود کتته مبتتدالر منکننتتد، نتیاتتهداری و شتتت. را تتییتتد میدولتتت متمرکتتز کتته آنتتان بتته ختتاحرش سزمتتام

هایت اخیتر برجستته شردیتد، در یت تنفتر نتاادی و  تومی کته در ستالاهلی: سریشتهی همان اردو بوجود آورد. بته  تول جاناتتان وه

ی روزهتتایت تاریتتو وا عیتتت، تتتالش بتترای نوشتتتن در بتتاره  کاشتتته شتتد. ملتتی ر تتم ایتتن خان] کمرانتتی مبتتدالر من آن زمتتان

داختن بتته ایتتن شیری نتتاادی یتتا سیاستتی را در  بتتال دارد. زیتترا، در افغانستتتان پتترم، خطتتر اتهتتام جهتتت18۹1تتتا 1888ی هاستتال

 موضوع سگت  ساسیت برانگیز است. در وا م کسان زیادی تاکید دارند که سا دهایت خفته را نباید بیدار کرد..

شتودا زیترا در زیتر منازمتات کنتونی کشتور، میتراش فرهنگتی و میترد و نته آرام میالبته دشواری این است کته سمشتکل. نته می

و افغتانی  بترای دشرشتون نُمتودن آن، مهمتترین ]  یت مورختان  ربتیهتاود تالشای خفتته استت، کته بتا وجت ومیت سرکوب شده

استتت. بتترای در  مناستتکت زمتتانت  اضتتر، بازرستتیت رویتتدادهایت شرشتتته، بتتازبینیت  خانی زمامتتداری مبتتدالر منمیتتراش دوره

بگتتواهیم افغانستتتانآ همبتتون یتتو نمایتتد. بتت  شمتتان اشتتر یت بازمانتتده از آن زمتتان الزمتتی میهتتاو همتته ناهنااری هتتازخم

س کومتتت ملتت . بتتا   بمانتتد و سرنوشتتتت مشتتابهت سیوشوستتالوك. ]اروپتتا را در سآستتیایت مرکتتزی. نداشتتته باشتتدا بایتتد بتته ایتتن 

ی آنترا بتا بگشتیدن ی جوانک بحران کنتونی، مترده ریتگ آن اجحتاا و شتتنا  استت، امتتراا کنتیما و کفتاره قیقت که همه

 م..و بگشوده شدن بیردازی

یتتو انگلتتیآ بگتتوانیم: سبتتا وجتتود  کرد؟ بتتاز از هتتم از  لتتمرا پنهتتانهزارنفری ختتویا چتتیخان بتتا آن اردوی صتتدمبتتدالر من

ی ماننتتد مرزهتتای چنتتدین مستتتعمره-ادمتتای مقامتتات انگلتتیآ در اوج دوران امیراحتتوری آنتتان، مرزهتتای کنتتونی افغانستتتان

هتایی از منتاح   تبال  مستتقل و شیرنتد، از نظتر تتاریگی بگاه در بتر م . منتاحقی را کت"ملمت "اند، و نته  "حبیعی"نه    -دیگر

کتته بریتانیتته، روستتیه و  را هایاهلل بتتاالخره شتتکاامقتتک نشتتینی  تتوای شتتوروی و ستتقوف نایتتک …. انتتدهم بودهمتگاصتتم بتتا

وزی کته جنتگ داخلتی شریتزی شتدید نمایتان نمتود. هتر ر-امیر افغانستان پنهان نموده بودند، بترای جهانیتان بته صتورت مرکتز

جتتات از ستتوی هزاره-شیتترد، ا تمتتال برششتتت بتته روزهتتایی کتته کابتتل، هتترات،  نتتدهار، بلتتخ، بدخشتتان و  تتورکنتتونی شتتدت می

کتته بتته ختتاحر ایتتن تمتتایالت روی درهتتم کشتتیده شتتود، هرچنتتد شتتردد. نتته اینامیتتران جداشانتته اداره متتی شتتد، بیشتتتر می

قتتان، فروپاشتتی  اکمیتتت مرکتتزی را نتتامطلوب متتی پندارنتتدا بتتازهم هرشونتته شران و  تتتی محقمداران  ربتتی، تحلیتتلسیاستتت
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بتترای  - تتتی-ایآمتتد، نستتگهها بتته وجودزاییهتتا و بتته ویتتاه محمتتدی درانیتتتالش بتترای تحمیتتل وضتتعی کتته در زیتتر اداره

 1.بود.های بیشتر خواهدریزیخون

کردنتتد کتته فقتتط بتتا کتتز تمایتتد نماینتتدا چتتون تصتتور میشتاید متتورخین آن دوره  تت  داشتتتند امیتتر را بگتتاحر ایاتتاد نظتتام متمر

توانتتد بتتر روی جنایتتاتی کتته صتورت استتت کتته متتی تتوان صتتا ک یتتو کشتتوری دارای  اکمیتت بتتود. امتتا متتور  امتروز نمیاین

از ایتتن تمرکتتز  خانهتتدش عبتتدالرحمنبینتد کته صورت شرفتته، و مظتالمی کته اممتال شردیتده چشتم بیوشتدا چتون می

ی محمتتدزایی بتتر ی پشتتتون بتتر ستتایر اقتتوام؛ تابیتتت برتتتری ختتانوادهابیتتت ستتلطهقدرت سه چیز بود: ت

دانتد مالوتتا  متور  امتروز می  ی افغانستتتان.هسایر طوایف پشتون؛ و تسجیل اقتتتدار شخصتتی ختتودش بتتر همتت 

ی ستاکنان آن ختود را کته همته دارای  اکمیتت ملتی بتود، چنان تکه بتا حترد و نفتی سته امتیتاز فتو  متی تتوان صتا ک کشتور

 دارای  قو  مساوی ببینند.

وجتتود  توانتتد بتتهی دیگتتر نمیهتتای ملتتی متتاجز استتتا بتته مبتتارهها و ناتوانیناسیونالیستتم افراحتتی از تحلیتتل و تفستتیر شکستتت

، و ستتایر ا تتوام هتتا امتتراا کنتتد. متی شوینتتد کته آدولتتم هیتلتتر رهبتر آلمتتان نتازی، بتته برتتری نتتاادی آلمتانها و ناتوانیضتعم

بتتودن  م در بتترلین برشتتزار شتتدا و هیتلتتر کتته بتته برنتتده1۹36ها بتتاور داشتتت. از  اتتا اولمییتتای ستتال آریتتایی در همتته زمینتته

مراستتم، کتته بتتا مستتابقات دغوتش دُوآر میتتدانی  بتتود، در روز نگستتت بتترای افتتتتاج هتتا مطمتتشنی ر ابتسفیدپوستتتان در همتته

شد، در صم تماشاچیان نشستت. ولتی بتا نابتاوری دیتد کته پیشتاپیا دونتدشان، یتو جتوان ستیاه پوستت  ترار ماراتون، آ از می

 دارد! نتوانست این شکست فکری را تحمل کندا ناشزیر صحنه را به رسم ا تااج تر  نمود.

تواننتتد بتتاور بیننتتد، نمیای کتته ختتود میبرستتاخته.هتتا را در  امتتت سملتبعاتتی از متتورخین ایتتن دوره، و تتتی برختتی از ناموزونی

 کشند.ی خارجی را به میدان میدهندا یا پای توحشهها را به دیگران نسبت میکنندا آن

 پایان
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